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                 The objectives of this research is study of potentiality of NPA renovating project in 

Bangkok metropolitan area (BMA). Firstly, studying from background of the problem that is a result 

in unfinished construction project.  Next study is collect and research a data and studying a factor 

that make NPA building from case study in order to be an information, direction and decision making 

for investor to consideration in construction project investment. 

                  The method of independent study is take a statistic data from real estate information 

center (reic) Government Housing Bank (GH Bank), debate data and seminar data received from 

professional and specialist in real estate business. Then a process  is data analysis from  4 of case 

studies project. By set up a topic, the same and different of any factor and condition. Determine a 

situation of investment in order to find out any factor that make NPA building to be a success 

construction project. 

 The results of the research were as follows ; 

 1. A factor relative in NPA renovating project in Bangkok metropolitan area (BMA)  has 

6 factors that are physical factor, economic factor, financial factor, marketing factor, laws and 

regulations and government policy factor , supportive data factor. 

 2. An important factor to consideration an unfinished construction project to be 

continued is location of the project, owing to investor is consider to potential of location is the first 

priority that must be located in cbd (central business district) that have an urban zoning encourage to 

construction project investment, close to main road and have convenient access, close to mass 

transition and good support transportation. A factor inferior to consideration is a type of building 

usability and permission license. Law and regulations, negotiation between buyer, seller and bank. 

Finally is an usage of existing building to be continue a construction project. 
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เกียรติมาเปนกรรมการสอบสารนิพนธ 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานในภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม  คณะสถาปตยกรรม-

ศาสตรทุกทานตลอดจนวิทยากรทั้งหลายที่ไดใหความรูและประสบการณตาง ๆ เพื่อเปนประโยชน

ตอการคนควาสารนิพนธและตอยอดความรูในการทํางานตอไป และขอบคุณ คุณบุญทรัพย ศรี

รัตนธรรม ที่ใหความชวยเหลือดานขอมูลมาโดยตลอดการศึกษา 

 ขอขอบคุณ คุณณัฏติกา  ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห ที่ได

ใหขอมูลสถิติอาคารสรางคาง, คุณกําพล พูนโสนีย บริษัทยูนิเวนเจอร จํากัด มหาชน ที่ไดใหเกียรติ

สัมภาษณแบงปนขอมูลของการนําอาคารสรางคางมาพัฒนาตอและขอมูลโครงการกรณีศึกษา, 

อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท   สําหรับบทความเรื่องการฟนฟูอาคารสรางคางในมุมมองผูบริหาร

โครงการกอสราง, อ.ไตรรัตน จารุทัศน คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สําหรับขอมูลการวิจัยเร่ืองอาคารสรางคางและขอมูลโครงการกรณีศึกษา คุณกนก บริษัทอนันดา 

ดิเวลล็อปเมนท จํากัด มหาชน ที่ไดใหเกียรติสัมภาษณแบงปนขอมูลของการนําอาคารสรางคาง

มาพัฒนาตอและขอมูลโครงการกรณีศึกษา 

 ขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ นอง ๆ ทุกคนที่ใหกําลังใจ ใหความชวยเหลือและดูแลกัน     

จนสารนิพนธนี้สําเร็จลุลวงดวยดี 

 กราบขอบพระคุณ คุณพอ, คุณแม, คุณปา ที่คอยสนับสนุน ถามไถ และใหกําลังใจจน

ทําใหการศึกษาคนควาสารนิพนธสําเร็จลงได  ซึ่งผูศึกษาขอระลึกถึงพระคุณทานตลอดไป 

 สุดทายนี้ ขาพเจาขอขอบคุณผูที่เกี่ยวของทุกทานที่ไดกลาวนามขางตน และขอขอบคุณ

ผูที่เกี่ยวของที่มิไดกลาวนามขางตนที่ชวยใหงานวิจัยนี้ดําเนินสําเร็จลุลวงไดดวยดี  ประโยชนอันใด

ที่จะเกิดจากโครงการวิจัยนี้ยอมเปนผลมาจากความกรุณาของทุทานที่กลาวมาขางตน  ผูศึกษา

รูสึกซาบซึ้งเปนอยางยิ่งจึงใครขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 เศรษฐกิจมหภาคในประเทศไทยประกอบไปดวยธุรกิจในหลาย ๆ ภาคธุรกิจ ทั้งธุรกิจ

ในภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กจนถึงภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ โดยท่ีธุรกิจอสังหาริมทรัพยถือ

เปนธุรกิจที่มีขนาดใหญ และมีมูลคาการลงทุนสูงที่สุดเปนอันดับ 1 ของประเทศ โดยในป พ.ศ.2540 

เศรษฐกิจของประเทศไทยเร่ิมเขาสู ภาวะเศรษฐกิจฟองสบู ทําใหเกิดผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรม

ในหลาย ๆ อุตสาหกรรม การขยายตัวของเศรษฐกิจเกิดสภาวะชะงักงันและมีการลดลงอยางรวดเร็ว 

โดยท่ีในภาคอุตสาหกรรมการกอสรางนั้น ถือวาไดรับผลกระทบโดยตรงและเสียหายมากที่สุด 

เพราะวาใชเงินลงทุนมากท่ีสุด บุคลากรและแรงงานมากที่สุด ซึ่งเร่ิมจากผูประกอบการนักลงทุน

ในภาคอุตสาหกรรมการกอสรางนั้นมีภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน ทั้งภาคธนาคาร บริษัทเงินทุน 

และแหลงเงินกูทั้งภายในและภายนอกประเทศ สงผลใหเกิดภาวะการเปนหนี้สินมูลคามหาศาล

จากสถาบันการเงิน และแหลงเงินทุนตาง ๆ จึงจําเปนที่จะตองชะลอและหยุดการกอสรางและการ

ลงทุนในอุตสาหกรรมการกอสรางลงทันที อีกทั้งยังสงผลกระทบไปยังผูที่ประกอบอาชีพในแวดวง

อสังหาริมทรัพยและการกอสรางอีกดวย 

 โดยท่ีภาวะทางเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว กอนที่จะเกิดภาวะวิกฤต

ทางเศรษฐกิจนั้น ไดสงผลใหในสวนของภาคอุตสาหกรรมการกอสรางเติบโตอยางรวดเร็วเชนกัน 

โดยในเขตกรุงเทพมหานครนั้นมีการดําเนินการกอสรางโครงการตาง ๆ เปนจํานวนมาก โดยแบงเปน

อาคารสูง, อาคารขนาดใหญพิเศษ และอาคารขนาดใหญ โดยรูปแบบของการใชสอยอาคารสวน

ใหญเปนอาคารพักอาศัยประเภทอาคารชุด คอนโดมิเนียม โรงแรม และศูนยการคา ซึ่งเมื่อเกิดภาวะ

ทางเศรษฐกิจป พ.ศ.2540 ข้ึน จึงสงผลกระทบใหการกอสรางอาคารนั้นหยุดชะงัก ไมมีการลงทุน

โครงการตอ  

 จะเห็นไดวาอาคารสวนใหญที่ยุติการกอสรางนั้น มักอยูในเขตใจกลางธุรกิจ (Central 

Business District: CBD.) และอยูใกลกับเสนทางของรถไฟฟา ดังนั้นนักพัฒนาโครงการ (Developer) 

หรือนักลงทุน (Investor) จึงเร่ิมหันมาสนใจการลงทุนการกอสรางกบัสินทรัพยทีไ่มไดกอใหเกดิรายได 

(Non Performing Asset: NPA.)  

   ส
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 โดยที่ปจจัยที่มีผลตอการลงทุนการพัฒนาโครงการ NPA หรืออาคารที่ยุติการกอสรางใน

เขตกรุงเทพมหานคร คือ  

 1. ปจจัยทางกายภาพ ไดแก ทําเลที่ต้ังโครงการ, มูลคาที่ดินและอาคาร, ขนาดของ

อาคาร สําหรับอาคารที่ยุติการกอสรางไปแลวนั้น จะมีปจจัยอ่ืน ๆ เพิ่มมา เชน ความสามารถใน

การดัดแปลงอาคาร, รอยละของโครงการที่ดําเนินการไปแลว, ระยะเวลาที่ทิ้งราง, ระยะเวลาที่

กอสรางจนแลวเสร็จ 

 2. ปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก อัตราดอกเบ้ียเงินกู, ภาษี, ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP.) 

 3. ปจจัยทางการเงิน ไดแก คาพัฒนาที่ดิน, คาซอมแซม+คาร้ือถอนสิ่งปลูกสรางเดิม, 

คาออกแบบ, คาบริหารและควบคุมการกอสราง, คากอสราง, คาโฆษณาประชาสัมพันธ, คาใชจาย

ในการดําเนินการ เมื่อเปดโครงการ 

 4. ปจจัยทางการตลาด ไดแก กลุมของผูบริโภค, ความตองการของผูบริโภค, สินเช่ือ, 

อัตราเงินดาวน+อัตราเงินผอน, อัตราผลตอบแทน, ความนาเชื่อถือของโครงการ, คูแขง 

 5. ปจจัยทางกฎหมายและนโยบายภาครัฐบาล ไดแก การขอใบอนุญาตกอสราง, 

กฏหมายอาคารที่เกี่ยวของ, ระบบ ปองกันอัคคีภัย, กฎหมายส่ิงแวดลอม, และนโยบายภาครัฐ  

 6. ปจจัยทางดานขอมูลเชิงสนับสนุน ไดแก ขอมูลทางเอกสารที่ใชในการกอสราง

ทั้งหมด เชน แบบพิมพเขียวงานกอสราง, รายการประกอบแบบ, สัญญาวาจางงานออกแบบ, 

สัญญารับเหมากอสราง, เอกสารการส่ังซ้ือวัสดุ, บัญชีแสดงปริมาณงาน (BOQ.), รายการอนุมัติ

แบบและวัสดุ และขอมูลของบุคคล, กลุมบุคคล, บริษัทที่เกี่ยวของกับโครงการที่ทําใหเปนสาเหตุ

ของการหยุดการกอสราง, ขอมูลสถานะทางการเงินโครงการ เชน การกูยืมสินเชื่อเพื่อการลงทุน, 

ขอมูลการเบิกจายงวดงาน,ลมละลาย และปญหาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ เชน ปญหามวลชน, การฟองรอง, 

ความขัดแยงภายใน เปนตน  

 ซึ่งปจจัยที่มีผลตอตนทุนของโครงการ (Project Cost) ของการลงทุนพัฒนาโครงการ 

NPA หรืออาคารที่ยุติการกอสรางในเขตกรุงเทพมหานคร คือ 

 1. วิธีการกอสราง (Construction Method Statement) 

 2. ปริมาณงาน (Bill of Quantity) 

 3. สภาพทางกายภาพของส่ิงแวดลอม (Physical of Environment) 

 4. การจัดการและจัดหาวัสดุและอุปกรณกอสราง (Logistics) 

 5. ระยะเวลาในการกอสราง (Construction Duration) 

 6. คุณภาพของงาน (Quality) 

   ส
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 โดยที่การลงทุนนําสินทรัพยที่ไมไดเกิดรายได (NPA.) มาพัฒนานั้นตางมีทั้งขอดี

ขอเสียที่แตกตางกันไป อันเนื่องมาจากปจจัยดังกลาวมาขางตน 

 ซึ่งขอแตกตางระหวางการลงทุนการกอสรางอาคารใหม และการพัฒนาโครงการ NPA 

นั้น พอสรุปเปนขอ ๆ ไดดังนี้ (ตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1 แสดงขอแตกตางระหวางการลงทุนการกอสรางอาคารใหมและการพัฒนาอาคารที่   

ยุติการกอสราง 

 

ลําดับ 
ปจจัยของ 
การลงทุน 

การกอสรางอาคารใหม 
การพัฒนาอาคารท่ียุติ 

การกอสราง / 
Renovated Building (NPA) 

1* ที่ดิน + ราคาที่ดิน 

 

ซื้อที่ดินเปลา, ราคา

เปนไปตามราคาประเมิน

ที่ดินตามทาํเลที่ต้ังนั้น ๆ  

ซื้อที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง ซึ่งจะตอง

มีการประเมนิราคาของอาคารตาม

สภาพทีก่อสรางไปแลวดวย 

2* ทําเลที่ต้ังโครงการ 

 

ตองหาโครงการกอสราง 

ที่เหมาะสมกับทําเลนัน้ ๆ  

สวนใหญต้ังอยูใน CBD. 

 

 

3 

การวางแผนงาน

โครงการกอสราง 

 

สามารถวางแผนไดต้ังแต

เร่ิมตนจนจบโครงการ 

 

 

เนื่องจากมกีารกอสรางไปแลว

บางสวนการวางแผนงานจึงทําได

ยากกวา และมีความเสีย่ง เนื่องจาก

ตองมีการสาํรวจสภาพอาคาร

โดยรอบกอน 

4 ใบอนุญาตการ

กอสราง 

ยื่นแบบขออนญุาตเพื่อ 

ทําการขอใบอนุญาตการ

กอสรางตามรูปแบบการ

ใชงานของอาคารนั้น ๆ  

ตองตอใบอนุญาตเดิมหรือมีการขอ

อนุญาตใหมข้ึนอยูกับอาคารนั้น ๆ 

โดยตองไมปรับเปล่ียนรูปแบบการใช

งาน โดยอางอิงจากแบบกอสรางเดิม

ที่เคยขออนุญาตกอสราง 

5 พรบ. ควบคุม

อาคาร 

ขอบัญญัติ กทม. เร่ือง

ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 

พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

   ส
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ตารางที่ 1 แสดงขอแตกตางระหวางการลงทุนการกอสรางอาคารใหมและการพัฒนาอาคารที่   

ยุติการกอสราง (ตอ) 

 

ลําดับ 
ปจจัยของ 
การลงทุน 

การกอสรางอาคารใหม 
การพัฒนาอาคารท่ียุติ 

การกอสราง / 
Renovated Building (NPA) 

6 กฎหมายผังเมือง วิเคราะหจากโซนผังเมือง, 

ผังสี, FAR., OSR. 

อางอิงจากแบบกอสรางเดิมที่เคยขอ

อนุญาตกอสรางไว 

7 กฎหมายอาคาร มีขอจํากัดเร่ืองระยะรน, 

ความสูงอาคาร 

อางอิงจากแบบกอสรางเดิมที่เคยขอ

อนุญาตกอสรางไว 

8* ตนทนุการกอสราง เปนไปตามกระบวนการ

การทาํ Feasibility Study 

และ BOQ. 

ตองมีการศึกษาโดยละเอียด และ

ข้ึนอยูกับอาคารที่จะนํามาปรับปรุง

กอสราง 

9 ผลกําไรที่คาดวาจะ

ไดรับ 

เปนไปตามการทํา 

Feasibility Study และ 

Marketing Plan 

ตํ่ากวาการกอสรางอาคารใหม 

เนื่องจากเปนอาคารเกา มูลคายอม

ลดลง 

10* อายุของอาคาร เปนไปตามอายุของงาน

โครงสราง, งานระบบ และ

งานสถาปตยกรรม 

เส่ือมไปตามสภาพ เนื่องจากอาคาร

ถูกทิง้รางเปนเวลาหลาย ๆ ป 

11* ระยะเวลาในการ

กอสราง 

ข้ึนอยูกับขนาดของ

โครงการ 

ส้ันกวาการกอสรางอาคารใหม

เนื่องจากมงีานที่ไดดําเนินการไป

แลว 

12* ระยะเวลาในการ

ลงทนุ 

ข้ึนอยูกับขนาดของ

โครงการ 

มีระยะเวลาในชวงของการเจรจา+

สํารวจโครงสรางอาคารและงานที่ได

ดําเนนิการไปแลว 

* คือ ลําดับที่เกี่ยวของกับตนทุนของโครงการโดยตรง 

 

 

 
 

   ส
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ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and Objective) 
 1. เพื่อศึกษาปญหาของโครงการ NPA หรืออาคารสรางคางและจัดประเภทของอาคารที่

ยุติการกอสรางไปแลวที่สามารถนําอาคารเหลานั้นมาพัฒนาเปนโครงการที่คาดวาจะประสบ

ความสําเร็จได  

 2. เพื่อศึกษาถึงตนทุนของโครงการ NPA (Project Cost) หรืออาคารที่สรางคาง โดย

แบงตามลักษณะของสภาพอาคารที่ไดกอสรางไปแลว ลักษณะปจจัยของการลงทุน ตลอดจน

ปจจัยที่มีผลตอตนทุนของโครงการกอสราง 

 3. เพื่อศึกษาถึงการวิเคราะหในปจจัยดานตาง ๆ ตลอดจนเกณฑที่ใชในการพิจารณา

นําโครงการ NPA หรืออาคารที่ยุติการกอสรางไปแลวนั้นมาพัฒนาโครงการตอ 

 
สมมุติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested) 
 1. จากสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน (พ.ศ.2555) มีปจจัยหลาย ๆ อยางที่ทําใหมีการ

ลงทุนโครงการกอสราง เชน อัตราดอกเบ้ียที่ตํ่าลง, มีอุปสงค (Demand) ความตองการที่อยูอาศัย

เพิ่มมากข้ึน ทําใหมีการกอสรางอาคารใหม, การปรับปรุงอาคารเพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ใชสอย 

(Renovation) และการนําเอาอาคารที่ยุติการกอสราง (NPA) มาพัฒนา 

 2. อาคารที่ติดสภาพเปน NPA ควรมีลักษณะที่ประกอบไปดวยปจจัยเกื้อหนุนตาง ๆ 

เชน สภาพและอายุของอาคาร, ทําเลที่ต้ัง, ความครบถวนของแบบกอสรางตลอดจนขอมูลเดิมที่มี

อยู ซึ่งมีผลทําใหอาคารที่ติดสภาพเปน NPA สามารถพัฒนาตอได 

 
ขอบเขตของการศึกษา (Scope or Delimitation of the Study) 
 1. ในการศึกษาวิจัยนี้ จะทําการศึกษาและสํารวจถึงการแบงประเภทของอาคารที่ยุติ

การกอสรางไปแลว และจะเลือกประเภทของอาคารที่นาสนใจมาทําการศึกษา 

 2. ในการศึกษาวิจัยนี้ จะทําการศึกษาถึงตนทุนของการนําเอาอาคารที่ยุติการกอสราง

ไปแลวนั้นมาพัฒนาตอ โดยยกเอาโครงการที่เปนกรณีศึกษามาทําการวิเคราะห 

 3. ในการศึกษาวิจัยนี้ จะทําการศึกษาถึงปญหาท่ีมีผลกระทบตอการลงทุนการ

กอสราง และปจจัยที่มีผลทําใหสามารถนําเอาอาคารที่ยุติการกอสรางไปแลวนั้นมาพัฒนาเปน

โครงการใหมที่ประสบความสําเร็จได 

 4. การใชแบบสอบถามและการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย เพื่อ

เปนการเก็บขอมูล เพื่อที่จะนํามาวิเคราะหและสรุปประกอบกับขอมูลที่ไดทําการศึกษามากอน

หนานี้ 
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วิธีดําเนินการศึกษา 
 การศึกษาศักยภาพของการฟนฟูโครงการ NPA ในเขตกรุงมหานคร มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. รวบรวมขอมูลเชิงสถิติตาง ๆ ของอาคารสรางคางในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. สัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพื่อเก็บขอมูลเชิงวิเคราะห, แนว 

ความคิด และประสบการณตรง และรวบรวมบทความทางวิชาการอันจะเปนแนวทางที่ดีในการนํา

ขอมูลมาวิเคราะหได 

 3. รวบรวมขอมูลของโครงการที่เปนโครงการกรณีศึกษา ซึ่งไดมาจากผูที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย พรอมทั้งวิเคราะหขอมูลของโครงการ โดยหาส่ิงที่เหมือนกันและแตกตางกัน

เพื่อหาปจจัยที่มีศักยภาพสําคัญในการนําเอาโครงการ NPA มาพัฒนาโครงการตอ 

 4. วิเคราะหขอมูลโครงการจากการลงทุนพัฒนาโครงการจริง และกําหนดเหตุการณ

สมมุติข้ึนมาเพื่อศึกษาหาแนวทางความเปนไปไดของการลงทุนพัฒนาโครงการ NPA  

 5. การสรุปผลการศึกษา 

 6. การเสนอแนะ 

 
ขอจํากัดการศึกษา 
 1. ขอมูลที่ผูศึกษาหามาไดนั้น เปนขอมูลเชิงสถิติซึ่งไดมาจากการสํารวจและวิจัยจาก

แหลงที่มาตาง ๆ ซึ่งข้ึนอยูกับแนวโนมของตลาดอสังหาริมทรัพยดวยวา ณ ขณะนั้นมีแนวโนมเปน

เชนใด 

 2. ขอมูลที่ผูศึกษาหามาไดนั้น เปนขอมูลที่ไดจากการเขาสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับ

วงการอสังหาริมทรัพย ซึ่งเนื้อหาหลักจะเปนประสบการณในการทํางานจริง และใชหลักการตาง ๆ 

ในการเช่ือมโยงเขาดวยกัน จึงเปนประสบการณและเหตุผลเฉพาะตัวของแตละบุคคล และในบาง

เนื้อหาเปนความลับทางธุรกิจของบริษัทนั้น ๆ ที่ไมอาจเปดเผยไดอีกดวย 

 
นิยามศัพท 
 NPL (Non Performing Loan) คือ หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ซึ่งจะมีระเบียบของ ธปท. 

วาคางดอกเบี้ยต้ังแต 3 เดือนข้ึนไป  

 NPA (Non-Performing Asset) ทรัพยสินดอยคุณภาพ คือ ทรัพยสินที่ไมไดใชประโยชน 

ทรัพยสินที่ซื้อมาในราคาสูงกวาความเปนจริง ทรัพยสินที่ลูกหนี้มีปญหาไดตีโอนชําระหนี้แก 

สถาบันการเงิน (หลุดจํานอง) หรือทรัพยที่ไดจากการซื้อทอดตลาดมาจากลูกหนี้ที่สถาบันการเงิน

นั้นฟองและบังคับคดี ซึ่งในทางบัญชีจะบันทึกเปน "ทรัพยสินรอการขาย" 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา 
 1. ในการศึกษาวิจัยคนควาฉบับนี้ ผูที่จะลงทุนพัฒนาโครงการหรือผูที่สนใจจะทราบ

ถึงสาเหตุที่มีที่ไปของการเกิดอาคารสรางคางข้ึน รวมไปถึงขอมูลเชิงสถิติที่เปนขอมูลประกอบใน

การพิจารณาลงทุนโครงการ 

 2. ในการศึกษาวิจัยคนควาฉบับนี้จะเปนขอมูลสําหรับผูที่จะลงทุนพัฒนาโครงการได

นําไปใชเพื่อเปนขอมูลพิจารณาประกอบการตัดสินใจวามีปจจัยและองคประกอบใดบาง ที่มีผลตอ

การนําโครงการ NPA หรืออาคารสรางคางมาลงทุนพัฒนาโครงการ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 2 
 

แนวความคิด ทฤษฎ ีและเอกสารงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 
 
ผังแสดงกระบวนการเกิด NPL/NPA1 
 

 

 
 

ภาพที่ 1   ผังแสดงกระบวนการเกิด NPL/NPA 

ที่มา: ยูนิเวนเจอร จํากัด มหาชน, “Thailand Distressed Assets,” งานวิจัยภายในของบริษัท,  

1 ตุลาคม 2550. 

                                                            

 1 NPL (Non Performing Loan) คือ หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ซึ่งจะมีระเบียบของ ธปท. 

วาคางดอกเบี้ยต้ังแต 3 เดือนข้ึนไป  

 NPA (Non-Performing Asset) ทรัพยสินดอยคุณภาพ คือ ทรัพยสินที่ไมไดใช

ประโยชน ทรัพยสินที่ซื้อมาในราคาสูงกวาความเปนจริง ทรัพยสินที่ลูกหนี้มีปญหาไดตีโอนชําระ

หนี้แกสถาบันการเงิน (หลุดจํานอง) หรือทรัพยที่ไดจากการซื้อทอดตลาดมาจากลูกหนี้ที่สถาบัน

การเงินนั้นฟองและบังคับคดี ซึ่งในทางบัญชีจะบันทึกเปน "ทรัพยสินรอการขาย" 
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ผลการสํารวจสถิติอาคารสรางคาง ป พ.ศ.2544-2546 
 จํานวนอาคาร 
 จากผลการศึกษา พบวา ในระหวางป พ.ศ.2544-2546 โครงการอาคารขนาดใหญที่

ยุติการกอสรางทั้งส้ิน 508 อาคาร มีการเปล่ียนแปลงการสภาพอาคาร 122 อาคาร ในจํานวนนี้

เกือบคร่ึงหนึ่งจะเปนอาคารที่มีการเปล่ียนแปลง โดยกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 61 อาคาร ในดาน

ทําเลที ่ตั ้งพบวาพื ้นที ่กรุงเทพฯชั้นใน เปนพื ้นที ่ที ่มีการเปลี ่ยนแปลงสภาพอาคารมากที ่สุด 

จํานวน 66 อาคารที่มีการเปลี่ยนแปลง คิดเปนรอยละ 54.10 ของอาคารที่มีการเปลี่ยนแปลง  

 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนอาคารที่ยุติการกอสราง 

 

รวม 
อาคารที่มกีารเปลี่ยนแปลงระหวางป พ.ศ.2542-2546 

จํานวน รอยละ 

ไมมีการเปลี่ยนแปลง 386 75.98 

มีการเปลี่ยนแปลง 122 24.02 

เขาใชพื้นที่ ไมมีการกอสราง 18 3.54 

กอสรางอยู 43 8.46 

สรางเสร็จแลว 61 12.01 

รวม 508 100.00 

 

ที่มา: ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, วิเคราะหโอกาสในการลงทุน-พัฒนา

อาคารขนาดใหญที่ยุติการกอสรางใน กทม. พ.ศ.2544-2546(หนา 5), เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 

2556, เขาถึงไดจาก www.nreic.or.th 
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 ทําเลท่ีต้ังอาคาร 
 หากพิจารณาจําแนกโครงการขนาดใหญที่ยุติการกอสราง ตามทําเลที่ต้ังอาคารเปน 3 

พื้นที่ คือ กรุงเทพฯ ชั้นใน, กรุงเทพฯ ชั้นกลาง, กรุงเทพฯ ชั้นนอก1

2 และพื้นที่ตอเนื่องแลว ปรากฏ

วาอาคารขนาดใหญที่ยุติการกอสรางมักจะกระจุกตัวอยูในเขตกรุงเทพฯชั้นใน มีทั้งสิน้ 234 อาคาร 

(ประมาณรอยละ 46.06) และเขตพื้นที่ชั้นกลาง มีจํานวน 239 อาคาร (ประมาณรอยละ 47.05)  

 การกระจุกตัวดังกลาว เกิดข้ึนเนื่องจากพื้นที่ชั้นในและชั้นกลาง สวนมากเปนพื้นที่

เมืองที่มีความหนาแนนของการใชที่ดินสูง เปนศูนยกลางธุรกิจและยานพาณิชยกรรมหนาแนน 

อาคารสวนมากที่กอสรางข้ึนจึงเปนอาคารสูงที่มีขนาดใหญ  
 

ตารางที่ 3 แสดงทําเลที่ต้ังอาคาร 
 

ทําเลท่ีต้ัง 

กรุงเทพฯชั้นใน กรุงเทพฯชั้นกลาง กรุงเทพฯชั้นนอก พื้นท่ีตอเน่ือง 

 

สถานภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ไมมีการเปล่ียนแปลง 168 43.52 191 49.48 16 4.15 11 2.85 

มีการเปล่ียนแปลง 66 54.10 48 39.34 4 3.28 4 3.28 

เขาใชพื้นท่ี ไมมีการกอสราง 14 77.78 3 16.67 - - 1 5.56 

กอสรางอยู 22 51.16 19 44.19 2 4.65 - - 

สรางเสร็จแลว 30 49.18 26 42.62 2 3.28 3 4.92 

รวม 234 46.06 239 47.05 20 3.94 15 2.95 
 

ที่มา: ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, วิเคราะหโอกาสในการลงทุน-พัฒนา

อาคารขนาดใหญที่ยุติการกอสรางใน กทม. พ.ศ.2544-2546 (หนา 6), เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 

2556, เขาถึงไดจาก www.nreic.or.th 
                                                            

 2 เขตชั้นใน ไดแก เขตคลองเตย คลองสาน จัตุจักร ดุสิต ดินแดง ธนบุรี บางกอกนอย 
บางกอกใหญ บางคอแหลม บางซื่อ บางพลัด บางรัก ปทุมวัน ปอมปราบศัตรูพาย พญาไท       
พระนคร ยานนาวา ราชเทวี วัฒนา สัมพันธวงศ สาทร หวยขวาง 
 เขตช้ันกลาง ไดแก คันนายาว จอมทอง ดอนเมือง ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุงครุ บางกะป 
บางเขน บางแค บางนา บึงกุม ประเวศ พระโขนง ภาษีเจริญ ราษฎรบูรณะ ลาดพราว วงัทองหลาง 
สวนหลวง สะพานสูง สายไหม หนองแขม หลักส่ี 
 เขตชั้นนอก ไดแก คลองสามวา บางขุนเทียน บางบอน มีนบุรี ลาดกระบัง หนองจอก 
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 หากเม่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสภาพอาคาร พบวา พื้นที่กรุงเทพฯช้ันใน เปนพื้นที่

ที่มีการเปล่ียนแปลงสภาพอาคารมากที่สุด กลาวคือมีอาคาร จํานวน 66 อาคารที่มีการเปลี่ยนแปลง

คิดเปนรอยละ 54.10 ของอาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอาคาร รองลงไปเปนพื้นที่กรุงเทพฯช้ัน

กลาง ที่มีอาคารเปล่ียนแปลงสภาพอาคาร จํานวน 48 อาคาร คิดเปนรอยละ 39.34 และพื้นที่

กรุงเทพฯชั้นนอก และพ้ืนที่ตอเนื่องมีอาคารเปล่ียนแปลงสภาพอาคาร 4 อาคารเทากนั คิดเปนรอย

ละ 3.28 ของอาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอาคาร 

 

 

 
 

 

แผนภูมิที่ 1  แสดงทําเลที่ต้ังอาคาร 
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 สภาพอายุใบอนุญาต 
 สําหรับสภาพอายุของใบอนุญาตปลูกสรางอาคารขนาดใหญที่ยุติการกอสรางทั้ง 508 

อาคารนี้ แบงเปนอายุใบอนุญาตอยูในระยะขาดการตอใบอนุญาตมากที่สุดถึง 221 อาคาร ในขณะที่

อยูในระยะใบอนุญาตจํานวน 62 อาคาร และอยูระหวางการดําเนินการตออายุใบอนุญาต 143 

อาคาร แสดงวาอาคารที่ยุติการกอสรางทั้งหมดนี้ สวนมากขาดการตออายุของใบอนุญาตปลูกสราง

อาคาร 

 

ตารางที่ 4 แสดงสถานะของใบอนุญาตปลูกสรางอาคาร 

 

สภาพอายุของใบอนุญาตปลูกสรางจาํแนก 

ตามการเปล่ียนแปลงสภาพอาคาร 

ไมมีการเปลี่ยนแปลง มีการเปลี่ยนแปลง 

 

สภาพอายุของใบอนุญาต

ปลูกสราง จํานวน

อาคาร 

รอยละ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ขาดตออายุใบอนุญาต 221 43.50 164 42.49 57 46.72 

อยูในระยะใบอนุญาต 62 12.20 45 11.66 17 13.93 

อยูระหวางตอใบอนุญาต 143 28.15 110 28.50 33 27.05 

ไมทราบขอมูล 82 16.14 67 17.36 15 12.30 

รวม 508 100.00 386 100.00 122 100.00 

 

ที่มา: ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, วิเคราะหโอกาสในการลงทุน-พัฒนา

อาคารขนาดใหญที่ยุติการกอสรางใน กทม. พ.ศ.2544-2546 (หนา 7), เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 

2556, เขาถึงไดจาก www.nreic.or.th 
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แผนภูมิที่ 2   แสดงสถานะของใบอนุญาตปลูกสรางอาคาร 
 
 ประเภทการใชสอยอาคาร  
 ขอมูลจากการสํารวจ 508 อาคารเดิม พบวา มีการใชสอยโครงการเพื่อใชพักอาศัย มี

จํานวนและสัดสวนของอาคารที่สูงที่สุด แตสําหรับอาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ พบวา เปน

ประเภทการใชสอยอาคารแบบผสมในสัดสวนที่สุด และอยูในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน 
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ตารางที่ 5 แสดงประเภทการใชสอยอาคาร 

 

สถานภาพการเปล่ียนแปลงระหวาง 

ป พ.ศ.2542-2546 

ไมมีการเปลี่ยนแปลง มีการเปลี่ยนแปลง 

ประเภทการใชสอย

โครงการตามใบอนุญาต จํานวน

อาคาร 
รอยละ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

อาคารพักอาศัย 366 72.05 284 73.58 82 67.21 

อาคารสํานักงานพาณิชย 

การใชสอยแบบผสม

(Mixed Used) 

108 21.26 77 19.95 31 25.41 

อาคารจอดรถ 11 2.17 7 1.81 4 3.28 

อ่ืน ๆ  23 4.53 18 4.66 5 4.10 

รวม 508 100.00 386 100.00 122 100.00 

 

ที่มา: ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, วิเคราะหโอกาสในการลงทุน-พัฒนา

อาคารขนาดใหญที่ยุติการกอสรางใน กทม. พ.ศ.2544-2546 (หนา 10), เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 

2556, เขาถึงไดจาก www.nreic.or.th 

 

 อาคารที่มีการเปลี่ยนแปลง 122 อาคารนี้ จะมีสัดสวนการเปล่ียนแปลงในกลุมอาคาร

ที่มีโครงสรางโผลเหนือดินมากกวากลุมอาคารที่มีเฉพาะเข็ม และจะเปนการเปลี่ยนแปลงใน

อาคารที่มีจํานวนชั้นของอาคารนอยกวา 10 ชั้นลงมา โดย 122 อาคารนี้มีพื้นที่รวม 1,625,982 

ตารางเมตร 
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แผนภูมิที่ 3  แสดงประเภทการใชสอยอาคาร 

 

ตารางที่ 6  แสดงจํานวนชั้นของอาคาร 
 

สถานภาพการเปล่ียนแปลงระหวางป พ.ศ.2542-2546 

ไมมีการเปลี่ยนแปลง มีการเปลี่ยนแปลง 

 

จํานวนช้ันของอาคาร จํานวน

อาคาร 
รอยละ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มีเฉพาะเข็ม 185 36.42 113 29.27 20 16.39 

มีโครงสรางโผลข้ึนเหนือดิน 323 63.58 273 70.73 102 83.61 

จํานวนช้ันของอาคาร <10 ชั้น 238 46.85 208 53.89 76 62.30 

จํานวนช้ันของอาคารต้ังแต  

10 ชั้นข้ึนไป 

85 16.73 65 16.84 26 21.31 

รวม 508 100.00 386 100.00 122 100.00 

 

ที่มา: ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, วิเคราะหโอกาสในการลงทุน-พัฒนา

อาคารขนาดใหญที่ยุติการกอสรางใน กทม. พ.ศ.2544-2546 (หนา 11), เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 

2556, เขาถึงไดจาก www.nreic.or.th 



 16 

 ขนาดแปลงที่ดิน 
 จากจํานวนอาคารขนาดใหญที่ยุติการกอสรางทั้งหมด 508 อาคาร หรือคิดเปน 294 

โครงการ ปรากฏวามีพื้นที่โครงการรวมทั้งส้ิน 1,586 ไร ในขณะที่เปนพื้นที่ดินของอาคารมีการ

กอสรางเปนโครงสรางโผลเหนือดิน 941 ไร สวนพื้นที่ที่เหลืออีก 712 ไร เปนพื้นที่ดินที่ไดทําการ

กอสรางงานระบบเสาเข็มเพียงอยางเดียว 

 

ตารางที่ 7 แสดงขนาดแปลงที่ดิน 

 

ไมมีการปล่ียนแปลง มีการเปลี่ยนแปลง 
ขนาดแปลงทีดิ่น (ไร) 

จํานวน

โครงการ 
รอยละ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

นอยกวา 1 ไร 71 24.15 29 14.95 29 29.00 

 1 – 5 ไร 141 47.96 93 47.94 47 47.00 

5.1 – 10 ไร 30 10.20 30 15.46 5 5.00 

10.1 – 15 ไร 13 4.42 12 6.19 4 4.00 

15.1 – 20 ไร 6 2.04 5 2.58 3 3.00 

มากกวา 20 ไร 16 5.44 3 11.34 8 8.00 

ไมทราบขอมูล 17 5.78 3 1.55 4 4.00 

รวม 294 100.00 194 100.00 100 100.00 

 

ที่มา: ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, วิเคราะหโอกาสในการลงทุน-พัฒนา

อาคารขนาดใหญที่ยุติการกอสรางใน กทม. พ.ศ.2544-2546 (หนา 11), เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 

2556, เขาถึงไดจาก www.nreic.or.th 
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แผนภูมิที่ 4  แสดงขนาดแปลงที่ดิน 

 
 พื้นที่อาคาร 
 จากจํานวนอาคาร 508 อาคาร และจําแนกการเปล่ียนแปลงสภาพอาคารเปน 2 

ประเภท พบวา พื้นที่ปลูกสรางอาคารวมของอาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ 122 อาคาร มีพื้นที่

รวม 1,625,982 ตารางเมตร เปนพื้นที่อาคารที่มีงานฐานรากอยางเดียว 8,307 ตารางเมตร และ

เปนอาคารที่มีการกอสรางโผลเหนือดิน 1,240,330 ตารางเมตร ในจํานวนนี้เปนอาคารที่มีความสงู

นอยกวา 10 ชั้น มีพื้นที่รวม 516,254 ตารางเมตร และเปนอาคารที่มีความสูงอาคารต้ังแต 10 ชั้น

ข้ึนไป มีพื้นที่รวมเปน 724,076 ตารางเมตร 
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ตารางที่ 8 แสดงพื้นที่ปลูกสรางอาคารและพื้นที่อาคารของอาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ

อาคาร 

 

พื้นที่อาคารทีม่ีการเปลี่ยนแปลงสภาพอาคาร 

ระหวางป พ.ศ.2542-2546 
จํานวนช้ันของอาคาร 

จํานวน

อาคาร 

พื้นที่ขอ

อนุญาต 

งาน 

ฐานราก 

งาน

โครงสราง 

งาน

สถาปตย 

งาน

ระบบ 

มีเฉพาะเข็ม 20 330,697 8,307 - - - 

มีโครงสรางโผลข้ึน

เหนือดิน 

102 2,144,644 1,218,314 1,218,314 849,793 717,103 

จํานวนช้ันของอาคาร 

<10 ชั้น 

76 583,772 504,606 504,606 432,302 344,115 

จํานวนช้ันของอาคาร

ต้ังแต 10 ชั้นข้ึนไป 

26 1,560,872 713,708 713,708 417,491 372,988 

รวม 122 2,475,341 1,226,621 1,218,314 849,793 717,103 

 

ที่มา: ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, วิเคราะหโอกาสในการลงทุน-พัฒนา

อาคารขนาดใหญที่ยุติการกอสรางใน กทม. พ.ศ.2544-2546 (หนา 12), เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 

2556, เขาถึงไดจาก www.nreic.or.th 
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 สภาพพื้นที่โครงการ 
 

ตารางที่ 9 แสดงสภาพพื้นที่โครงการ 

 

สถานภาพการเปล่ียนแปลงระหวางป พ.ศ.2542-2546 

ไมมีการเปลี่ยนแปลง มีการเปลี่ยนแปลง 

 

สภาพพืน้ที่โครงการ จํานวน

อาคาร 
รอยละ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ร้ัวและมาตรการปองกัน 

 ไมมี 

 มี 

508 

196 

312 

100.00 

38.58 

61.42 

386 

134 

252 

100.00 

34.72 

65.28 

122 

62 

60 

100.00 

50.82 

49.18 

สภาพพื้นที่ปจจุบัน 

 กําลังกอสราง 

 สรางเสร็จแลว 

 อ่ืน ๆ  

508 

173 

234 

101 

100.00 

34.06 

46.06 

19.88 

386 

111 

175 

100 

100.00 

28.76 

45.34 

25.91 

122 

62 

59 

1 

100.00 

50.82 

48.36 

0.82 

เคร่ืองจักรและอุปกรณกอสราง 

 นั่งราน 

 เครน 

 อ่ืน ๆ  

508 

52 

19 

437 

100.00 

10.24 

3.74 

86.02 

386 

39 

16 

331 

100.00 

10.10 

4.15 

85.75 

122 

13 

3 

106 

100.00 

10.66 

2.46 

86.89 

ผูบุกรุกครอบครอง 

 ไมมี 

 มี 

508 

484 

24 

100.00 

95.28 

4.72 

386 

363 

23 

100.00 

94.04 

5.96 

122 

121 

1 

100.00 

99.18 

0.82 

สภาพแวดลอมเปนอันตรายหรือไม 

 ไมมี 

 มี 

508 

478 

30 

100.00 

94.84 

5.95 

386 

357 

29 

100.00 

92.49 

7.51 

122 

121 

1 

100.00 

99.18 

0.82 

 

ที่มา: ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, วิเคราะหโอกาสในการลงทุน-พัฒนา

อาคารขนาดใหญที่ยุติการกอสรางใน กทม. พ.ศ.2544-2546 (หนา 14), เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 

2556, เขาถึงไดจาก www.nreic.or.th 
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 สภาพเจาของใบอนุญาตปลูกสรางอาคาร 
 สําหรับเร่ืองเจาของใบอนุญาตปลูกสรางอาคารนั้น ในจํานวนอาคารที่มีการเปลี่ยนแปลง 

122 อาคาร กลุมของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย มีการเปล่ียนแปลงสภาพอาคารมากที่สุด 

จํานวน 70 อาคาร คิดเปนรอยละ 57.38 และถาหากเทียบกับอาคารขนาดใหญที่ยุติการกอสราง

ทั้ง 508 อาคารนี้ อายุใบอนุญาตอยูในระยะขาดการตออายุใบอนุญาตมากที่สุดถึง 221 อาคาร 

 

ตารางที่ 10   แสดงสภาพเจาของใบอนุญาตปลูกสรางอาคาร 

 

ทําเลที่ต้ัง 

กรุงเทพฯช้ันใน กรุงเทพฯช้ันกลาง กรุงเทพฯช้ันนอก พื้นที่ตอเนื่อง 

เจาของ

ใบอนุญาตปลูก 

สรางอาคารทีม่ี

การเปล่ียนแปลง 

 

จํานวน

อาคาร จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

บริษัทพฒันา

อสังหาริมทรัพย 

70 40 57.14 26 37.14 3 4.29 1 1.43 

บริษัทเอกชน 28 11 39.29 14 50 2 7.14 1 3.57 

บุคคลธรรมดา 21 12 57.14 7 33.33 - - 2 9.52 

สํานักงาน

ทรัพยสิน 

1 1 100.00 - - - - - - 

หนวยงาน

ราชการ 

1 1 100.00 - - - - - - 

สํานักงาน 

พระคลังขางที ่
- - - - - - - - - 

สถาบันการเงนิ 1 1 100.00 - - - - - - 

รวม 122 66 54.10 47 38.52 5 4.10 4 3.28 
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แผนภูมิที่ 5 แสดงสภาพเจาของใบอนุญาตปลูกสรางอาคาร 
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 การประเมินราคาคากอสราง 
 

 
 

ภาพที่ 2   แสดงสัดสวนของปริมาณงานที่มีอยูเดิมและงานที่เพิ่มข้ึนจนแลวเสร็จ 
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ตารางที่ 11 แสดงประมาณการคากอสรางของอาคารแตละประเภทของโครงการท่ียุติการกอสราง

ในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ตอเนื่อง กันยายน พ.ศ.2546 

หนวย : ลานบาท 

คากอสราง  

ประเภทอาคาร 1.สรางไปแลว 2.สรางใหเสร็จ 

ที่คาง 

3.สรางตอให 

เสร็จตามแบบ 

รวมสวน 

ที่ 2+3 

ที่อยูอาศัย 8,990 14,540 19,823 34,363 

สํานักงาน-พาณิชยกรรม 10,148 25,090 59,271 84,361 

ที่จอดรถ 1,097 2,040 7,404 9,444 

อ่ืน ๆ  123 1,084 5,886 6,970 

รวม 20,358 42,754 92,384 135,138 
 

ที่มา: ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, วิเคราะหโอกาสในการลงทุน-พัฒนา

อาคารขนาดใหญที่ยุติการกอสรางใน กทม. พ.ศ.2544-2546 (หนา 24), เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 

2556, เขาถึงไดจาก www.nreic.or.th 

 

 
 

แผนภูมิที่ 6 แสดงประมาณการคากอสรางของอาคารแตละประเภท 
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ผลการสํารวจสถิติอาคารสรางคาง ป พ.ศ.2550-2553 
 การเปลี่ยนแปลงของอาคารสรางคาง 508 อาคาร 
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงจํานวนอาคารสรางในป พ.ศ.2553 จํานวน 205 อาคาร 

ที่มา: ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, วิเคราะหโอกาสในการลงทุน-พัฒนา

อาคารขนาดใหญที่ยุติการกอสรางใน กทม. พ.ศ.2550-2553, เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก www.nreic.or.th 

 

ตารางที่ 12 แสดงการเปล่ียนแปลงของอาคารสรางคาง 508 อาคาร 
 

ป สรางคาง กําลังกอสรางตอ กอสรางตอแลวเสร็จ รวม 

พ.ศ.2544 508 - - 508 

พ.ศ.2546 423 32 53 508 

พ.ศ.2549 301 64 143 508 

พ.ศ.2551 213 59 236 508 

พ.ศ.2553 205 25 278 508 
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แผนภูมิที่ 7 แสดงการเปล่ียนแปลงของอาคารสรางคาง 508 อาคาร 
 

 
 

ภาพที่ 4 กราฟแสดงการเปล่ียนแปลงของอาคารสรางคาง 508 อาคาร 
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 สถานะการใชพื้นที่อาคารสรางคาง 205 อาคาร (พ.ศ.2553) 
 

ตารางที่ 13 แสดงสถานะการใชพื้นที่อาคารสรางคาง 205 อาคาร ณ มกราคม พ.ศ.2553 

 

ประเภทการแยกตามพื้นที ่ อาคาร 
พื้นที่  

(ตารางเมตร) 

เขาใชพื้นที่ ไมสรางตอ 23 448,547 

ทิ้งราง - มีโครงสราง 122 2,041,623 

ทิ้งราง - มีเพียงเสาเข็ม 60 2,479,368 

รวม 205 4,969,538 

 

 

 

 
 

 

แผนภูมิที่ 8 แสดงสถานะการใชพื้นที่อาคารสรางคาง 205 อาคาร ป พ.ศ.2553 

 



 27 

 จํานวนอาคารสรางคาง แบงตามพื้นที่ประเภทใชสอย 
 

ตารางที่ 14   แสดงจํานวนอาคารสรางคาง แยกตามประเภทใชสอย 
 

ประเภทใชสอย 
เขาใชพืน้ที ่
ไมสรางตอ 

ทิ้งราง- 
มีโครงสราง 

ทิ้งราง- 
มีเพียงเสาเข็ม 

รวม 

อาคารพักอาศัย 14 98 46 158 
อาคารสํานักงาน 3 10 7 20 
อาคารพาณิชย 2 9 6 17 
โรงพยาบาล 1 - 1 2 
หางสรรพสินคา - 1 - 1 
โรงแรม - - - - 
อ่ืน ๆ  3 4 - 7 

รวม 23 122 60 205 
 

ที่มา: ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, วิเคราะหโอกาสในการลงทุน-พัฒนา

อาคารขนาดใหญที่ยุติการกอสรางใน กทม. พ.ศ.2550-2553, เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก www.nreic.or.th 
 

 
 

 

 

แผนภูมิที่ 9 แสดงจํานวนอาคารสรางคาง โดยแยกตามสภาพของพื้นที่และประเภทใชสอย 



 28 

 พื้นที่กอสรางอาคารสรางคาง (ตารางเมตร) แยกตามพื้นที่ใชสอย 
 

ตารางที่ 15  แสดงพื้นที่กอสรางอาคารสรางคาง (ตารางเมตร) แยกตามประเภทใชสอย 
 

ประเภทใชสอย 
เขาใชพืน้ที ่
ไมสรางตอ 

ทิ้งราง- 
มีโครงสราง 

ทิ้งราง- 
มีเพียงเสาเข็ม 

รวม 

อาคารพักอาศัย 128,399 668,807 1,145,565 1,942,771 
อาคารสํานักงาน 112,683 711,697 440,769 1,265,149 
อาคารพาณิชย 112,335 514,252 872,148 1,498,735 
โรงพยาบาล 18,100 - 20,886 38,986 
หางสรรพสินคา - 80,944 - 80,944 
โรงแรม - - - - 
อ่ืน ๆ  77,030 65,923 - 142,953 

รวม 448,547 2,041,623 2,479,368 4,969,538 
 

ที่มา: ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, วิเคราะหโอกาสในการลงทุน-พัฒนา
อาคารขนาดใหญที่ยุติการกอสรางใน กทม. พ.ศ.2550-2553, เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556, 
เขาถึงไดจาก www.nreic.or.th 
 

 
 

แผนภูมิที่ 10  แสดงพื้นที่กอสรางอาคารสรางคาง โดยแยกตามประเภทใชสอยและสภาพของพ้ืนที่ 
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 พื้นที่กอสรางอาคารสรางคาง (ตารางเมตร) แบงตามประเภทพื้นที่ใชสอย 
 

ตารางที่ 16   แสดงพื้นที่กอสรางอาคารสรางคาง (ตารางเมตร)  

 

ประเภทใชสอย อาคารสรางคาง กําลังกอสรางตอ กอสรางตอแลวเสร็จ รวม 

อาคารพักอาศัย 1,942,771 282,812 2,121,903 4,347,486 

อาคารสํานักงาน 1,265,149 45,202 1,403,429 2,713,780 

อาคารพาณิชย 1,498,735 523,783 878,523 2,901,041 

โรงพยาบาล 38,986 64,092 32,424 135,137 

หางสรรพสินคา 80,944 - 362,424 443,368 

โรงแรม - 80,483 - 80,483 

อ่ืน ๆ  142,953 - 304,248 447,201 

รวม 4,969,538 996,372 5,102,586 11,068,496 

 

 
 

แผนภูมิที่ 11 แสดงพื้นที่กอสรางอาคารสรางคาง โดยแยกตามประเภทใชสอยและสถานะของอาคาร 
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 พื้นที่กอสรางอาคารสรางคาง (ตารางเมตร) แบงตามจํานวนชั้นเหนือดิน 
 

ตารางที่ 17   แสดงจํานวนอาคาร แยกตามจํานวนช้ันเหนือดิน 

 

จํานวนช้ันเหนอืพื้นดิน อาคารสรางคาง กําลังกอสรางตอ กอสรางตอแลวเสร็จ รวม 

< 8 ชั้น 59 11 127 197 

8 – 15 ชั้น 95 4 98 197 

> 15 ชั้น 51 10 53 114 

รวม 205 25 278 508 

 

 

 
 

แผนภูมิที่ 12 แสดงจํานวนอาคาร โดยแยกตามสถานะของอาคารและตามจํานวนช้ันเหนือดิน 
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 จัดอันดับ 10 เขตแรกที่มีอาคารสรางคางคงเหลือมากท่ีสุด แยกตามประเภท
ใชสอย 
 

ตารางที่ 18  จัดอันดับ 10 เขตแรกที่มีอาคารสรางคางคงเหลือมากที่สุด แยกตามประเภทใชสอย 

 

เขต 
อาคาร 

พักอาศัย 

อาคาร

สํานักงาน 

อาคาร

พาณิชย 

โรง 

พยาบาล 

หาง 

สรรพสินคา 
โรงแรม อ่ืน ๆ รวม 

บึงกุม 36 - - - - - - 36 

บางกะป 15 1 1 - - - - 17 

ดินแดง 13 1 - - - - - 14 

บางรัก 9 3 2 - - - - 14 

วังทองหลาง 12 - - - - - - 12 

ดอนเมือง 10 - - - - - - 10 

ประเวศ 7 1 - - - 2 - 10 

คลองเตย 2 2 2 - 1 - - 7 

ทุงครุ 6 - - - - - - 6 

บางเขน 5 - - 1 - - - 6 

เขตอ่ืน ๆ  43 14 12 1 - - 3 73 

รวม 158 22 17 2 1 2 3 205 
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 อาคารสรางคางตามแนวรถไฟฟา (รัศมี 500 เมตร) 
 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงอาคารสรางคาง ตามแนวรถไฟฟา (รัศมี 500 เมตร) 

ที่มา: ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, วิเคราะหโอกาสในการลงทุน-พัฒนา

อาคารขนาดใหญที่ยุติการกอสรางใน กทม. พ.ศ.2550-2553, เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก www.nreic.or.th 
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ตารางที่ 19  แสดงอาคารสรางคางตามแนวรถไฟฟา (รัศมี 500 เมตร) 

 

Mass Transit 
เขาใชพืน้ที ่

ไมสรางตอ 

ทิ้งราง-มี 

โครงสราง 

ทิ้งราง-มี 

เพียงเสาเข็ม 
รวม สัดสวน 

BTS 4 6 14 24 12% 

MRT 1 5 4 10 5% 

สายสีเขียว หมอชิต-สะพานใหม - 6 1 7 3% 

Airport Link - 3 2 5 2% 

สายสีน้ําเงิน บางซ่ือ-ทาพระ 1 4 - 5 2% 

สายสีน้ําเงิน หัวลําโพง-บางแค 1 1 - 2 1% 

สายสีแดง บางซ่ือ-รังสิต - 1 - 1 0.5% 

นอกรัศมี 500 เมตร - 96 39 152 74% 

รวม 23 122 60 205 100% 

 

ที่มา: ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, วิเคราะหโอกาสในการลงทุน-พัฒนา

อาคารขนาดใหญที่ยุติการกอสรางใน กทม. พ.ศ.2550-2553, เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก www.nreic.or.th 
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ตารางที่ 20  แสดงพื้นที่กอสรางอาคารสรางคางตามแนวรถไฟฟา (รัศมี 500 เมตร) 

 

ประเภทใชสอย 
เขาใชพืน้ที ่

ไมสรางตอ 

ทิ้งราง-มี 

โครงสราง 

ทิ้งราง-มี 

เพียงเสาเข็ม 
รวม สัดสวน 

BTS 99,126 326,308 423,117 848,551 17% 

MRT 23,275 99,238 712,385 834,898 17% 

สายสีเขียว หมอชิต-สะพานใหม - 122,483 15,094 137,577 3% 

Airport Link - 315,467 232,356 547,823 11% 

สายสีน้ําเงิน บางซ่ือ-ทาพระ 74,971 60,398 - 135,369 3% 

สายสีน้ําเงิน หัวลําโพง-บางแค 8,103 3,499 - 11,602 0.2% 

สายสีแดง บางซ่ือ-รังสิต - 8,764 - 8,764 0.2% 

นอกรัศมี 500 เมตร 243,072 1,105,466 1,096,416 2,444,954 49% 

รวม 448,547 2,041,623 2,479,368 4,969,538 100% 

 

ที่มา: ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, วิเคราะหโอกาสในการลงทุน-พัฒนา

อาคารขนาดใหญที่ยุติการกอสรางใน กทม. พ.ศ.2550-2553, เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก www.nreic.or.th 
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 เจาหนี้อาคารสรางคาง 
 

ตารางที่ 21 แสดงเจาหนี้อาคารสรางคาง 

 

เจาหนี ้
จํานวน

โครงการ 

จํานวน 

อาคาร 

พื้นที่กอสรางตาม

ใบอนุญาต (ตารางเมตร) 

บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) 3 26 51,403 

ธ.ไทยพาณิชย 4 5 112,683 

ธ.ทหารไทย 3 4 31,166 

ธ.อาคารสงเคราะห 2 3 31,639 

กองทุนรวมบางกอก แคปตอล 1 2 19,748 

บจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต 1 2 19,422 

ธนาคาร UOB 1 2 4,926 

บง.ธนสยาม 1 1 177,891 

บจ.บริหารสินทรัพยทวี 1 1 80,944 

ธ.เกียรตินาคิน 1 1 63,868 

ธ.สแตนดารดชารเตอรด 1 1 38,546 

ธ.กสิกรไทย 1 1 13,743 

บริษัทบริหารสินทรัพยสุขุมวิท 1 1 9,933 

ไมติดจํานอง 11 14 236,117 

ไมทราบขอมูล 87 141 4,160,615 

รวม 119 205 4,969,538 

 

ที่มา: ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, วิเคราะหโอกาสในการลงทุน-พัฒนา

อาคารขนาดใหญที่ยุติการกอสรางใน กทม. พ.ศ.2550-2553, เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก www.nreic.or.th 
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 อาคารสรางคางที่อยูในขายไดรับการนิรโทษกรรมตามกฏหมาย 
 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงอาคารสรางคาง ที่อยูในขายไดรับนิรโทษกรรม 

ที่มา: ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, วิเคราะหโอกาสในการลงทุน-พัฒนา

อาคารขนาดใหญที่ยุติการกอสรางใน กทม. พ.ศ.2550-2553, เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก www.nreic.or.th 
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ตารางที่ 22   แสดงอาคารสรางคางที่อยูในขายไดรับนิรโทษกรรมตามกฏหมาย 

 

สถานะ อยูในขายนิรโทษกรรม ไมอยูในขายนริโทษกรรม รวม 

เขาใชพื้นที่ไมสรางตอ 21 2 23 

ทิ้งราง – มีโครงสราง 104 18 122 

ทิ้งราง – มีเพียงเสาเข็ม 53 7 60 

รวม 178 27 205 

 

ที่มา: ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, วิเคราะหโอกาสในการลงทุน-พัฒนา

อาคารขนาดใหญที่ยุติการกอสรางใน กทม. พ.ศ.2550-2553, เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก www.nreic.or.th 

 
 

 
 

แผนภูมิที่ 13 แสดงอาคารสรางคางที่อยูในขายไดรับนิรโทษกรรมตามกฏหมาย 
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 อาคารท่ีอยูระหวางกอสรางตอ (พ.ศ.2550-2553) 
 

 
 

ภาพที่ 7 แสดงอาคารที่กําลังกอสรางตอ ป พ.ศ.2553 

ที่มา: ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, วิเคราะหโอกาสในการลงทุน-พัฒนา

อาคารขนาดใหญที่ยุติการกอสรางใน กทม. พ.ศ.2550-2553, เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก www.nreic.or.th 
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ตารางที่ 23  แสดงอาคารที่อยูระหวางกอสรางตอ 

 

รถไฟฟา จํานวนอาคาร 

Airport Link 5 

Circle Condominium 1 

My Resort Bangkok 1 

Victory Condominium 1 

IDEO Verve ราชปรารภ 1 

ไมทราบช่ือ 1 

BTS 5 

วิลลา ราชเทวีคอนโด 1 

ไมทราบช่ือ 4 

MRT 4 

The Kris Express 2 1 

Belle Park Avenue Rama9 1 

ไมทราบช่ือ 2 

สายสีน้ําเงิน บางซ่ือ - ทาพระ 1 

ไมทราบช่ือ 1 

นอกรัศมี 500 เมตร ของแนวรถไฟฟา 10 

Aliss Condominium 1 

ไมทราบช่ือ 9 

รวม 25 

 

ที่มา: ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, วิเคราะหโอกาสในการลงทุน-พัฒนา

อาคารขนาดใหญที่ยุติการกอสรางใน กทม. พ.ศ.2550-2553, เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก www.nreic.or.th 
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 จํานวนอาคารที่สรางตอแลวจนเสร็จ (พ.ศ.2546-2553) 
 

 
 

ภาพที่ 8 แสดงอาคารที่สรางตอแลวเสร็จ ป พ.ศ.2553 

ที่มา: ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, วิเคราะหโอกาสในการลงทุน-พัฒนา

อาคารขนาดใหญที่ยุติการกอสรางใน กทม. พ.ศ.2550-2553, เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก www.nreic.or.th 
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ตารางที่ 24  แสดงจํานวนอาคารที่สรางตอแลวเสร็จ 

 

ประเภทอาคาร พ.ศ.2546 พ.ศ.2549 พ.ศ.2551 พ.ศ.2553 

อาคารพักอาศัย 42 80 59 40 

อาคารสํานักงาน 6 14 20 1 

อาคารพาณิชย 4 4 2 1 

หางสรรพสินคา 1 1 1 - 

โรงพยาบาล - - 1 - 

อ่ืน ๆ  - 1 - - 

รวม 53 100 83 42 

 

ที่มา: ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, วิเคราะหโอกาสในการลงทุน-พัฒนา

อาคารขนาดใหญที่ยุติการกอสรางใน กทม. พ.ศ.2550-2553, เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก www.nreic.or.th 

 
กฏหมายที่เกี่ยวของกับการฟนฟูอาคารสรางคาง 
 กฏกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑการออกใบอนุญาตกอสรางอาคารหรือ

ดัดแปลงอาคารสําหรับอาคารที่ไดรับผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งยังกอสรางไม

แลวเสร็จ พ.ศ.2552 
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ภาพที่ 9 แสดงกฏกระทรวงเร่ืองอาคารที่ไดรับนิรโทษกรรม พ.ศ.2552 (1) 
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ภาพที่ 10 แสดงกฏกระทรวงเร่ืองอาคารที่ไดรับนิรโทษกรรม พ.ศ.2552 (2) 
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 หนังสือรับรองความแข็งแรงของโครงสรางอาคารจากวุฒิวิศวกร 
 

 
 

ภาพที่ 11 แสดงหนังสือรับรองการตรวจสอบโครงสรางของอาคารที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ (1) 
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ภาพที่ 12 แสดงหนังสือรับรองการตรวจสอบโครงสรางของอาคารที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ (2) 
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ภาพที่ 13 แสดงหนังสือรับรองการตรวจสอบโครงสรางของอาคารที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ (3) 
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สรุปการสัมมนาจากศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 
 “สถานการณอาคารสรางคางในกรุงเทพมหานคร”  
 หัวขอ : การฟนฟูอาคารที่สรางไมเสร็จ 

 โดย : อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท23 16 ก.พ. 2553 

 ขอมูลที่ควรรูกอนการลงทุน NPL/ NPA 

 1. ขอมูลทางเอกสารการกอสราง 

  1.1 แบบพิมพเขียวงานกอสราง  

   1.1.1 งานสถาปตยกรรม 

   1.1.2  งานโครงสราง 

   1.1.3 งานระบบไฟฟาและสุขาภิบาล 

   1.14 อ่ืน ๆ  

  1.2 รายการประกอบแบบและรายการสเปกวัสดุ 

  1.3 ใบอนุญาตกอสรางและแบบที่อนุญาตใหกอสราง 

  1.4 สัญญาวาจาง (ออกแบบ, รับเหมากอสราง, ส่ังซื้อวัสดุ ฯลฯ) 

  1.5 BOQ. 

  1.6 Report Paper (Minute of Meeting, Daily, Weekly, Monthly) มากที่สุด

เทาที่ทําได 

  1.7 Shop Drawing + As-built Drawing (ถามี) 

  อาคารที่หยุดสรางกลางคัน ปญหาที่เกิดข้ึน คือ 

  1. เร่ืองคุณภาพของงาน 

  2. การเรงมือกอสรางโดยไมคํานึงถึงหลักวิชาชาง + กฏหมาย 

  3. ปญหาเร่ืองการเงินของโครงการ 

                                                            

 3 ยอดเยี่ยม เทพธรานนท, สถาปนิกที่มีชื่อเสียงผูหนึ่งในประเทศไทย ปจจุบันเปน

กรรมการอํานวยการของบริษัท Inter PAC ผูเชี่ยวชาญดานงานบริหารโครงการกอสราง, ผูริเร่ิม

และพิธีกรปกิณกะทางโทรทัศน รายการ "หมอบาน" และรายการวิทยุ "คุยกับหมอบาน" เปน

อาจารยและนักเขียน เปนครูอาสาสอนหนังสือหลากหลายสถาบัน และเขียนหนังสือทางวิชาการ

และปรัชญาไวหลายเลม และเปนนักกิจกรรมวิชาชีพที่เปนที่รูจักโดยทั่วกัน (ขอมูลจาก  Wikipidia) 
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 2. ขอมูลของบุคคล / บริษัทที่เกี่ยวของ 

  2.1 Owner 

  2.2 Designer 

  2.3 Main Contractor / Sub Contractor 

  2.4 Consultants 

  2.5 Supplier 

  2.6 Client / Customer 

 3. ขอมูลทางธุรกิจอ่ืน ๆ  

  3.1 การเงิน, แหลงเงินทุน 

  3.2 การตลาด 

  3.3 พันธะกรณีอยางอ่ืน เชน ระยะเวลาในการกอสราง 

 4. กฏหมายที่เกี่ยวของ 

  4.1 กฏหมายเกี่ยวกับผังเมือง 

  4.2 กฏหมายกอสรางอาคาร (รวมถึงขอบัญญัติทองถิ่นตาง ๆ ) 

  4.3 กฏหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 

  4.4 กฏหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน 

  4.5 กฏหมายเกี่ยวกับอาคารชุด 

 5. แยกประเภทและลักษณะของอาคารรางที่เกี่ยวกับกฏหมาย 

  5.1 คําจํากัดความของอาคาร 

   5.1.1 อาคารสูง 

   5.1.2 อาคารใหญพิเศษ 

   5.1.3 อาคารขนาดใหญ 

   5.1.4 บานแฝด 

   5.1.5 บานเด่ียว 

  5.2 ประเภทของอาคารตามพื้นที่ใชสอย 

   5.2.1 คอนโดมิเนียม 

   5.2.2 โรงแรม 

   5.2.3 อาคารสํานักงาน 
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   5.2.4 อาคารพาณิชยกรรม (Commercial Building) 

   5.2.5 อาคารสําหรับชุมชนและพาณิชย (Community Mall) 

   5.2.6 อ่ืน ๆ   

  5.3 Zoning ของอาคาร 

   ภายหลังจากป 2542 พิจารณาในเร่ืองของ “ใบอนุญาต” จึงตองกอสรางตาม

แบบเดิม 

 เทคนิคและขอพิจารณาในการกอสรางอาคารรางหรืออาคารที่สรางไมเสร็จ3

4 

 1. 5 M 5 

 2. 8 WH Question6 

 3. Time, Cost, Quality 7 

  3.1 พิจารณาทางดาน Time (เวลา) 

   3.1.1 การสํารวจ, การรับรองดานคุณภาพและราคา 

   3.1.2 การออกแบบปรับปรุง 

   3.1.3 การขออนุญาตกอสรางใหเสร็จ (ตอใบอนุญาตเดิม) 

   3.1.4 การประมูลกอสราง (รวมถึงการซอมแซมของเดิม) 

   3.1.5 การกอสราง, ร้ือถอน, แกไข สภาพอาคารเดิม 

   3.1.6 การกอสรางอาคาร (ข้ันตอนการกอสรางปกติ) 

   3.1.7 การทดสอบสวนตาง ๆ (Commissioning) 

   3.1.8 การโอนหรือการใชอาคาร 

                                                            

 4 วิสูตร จิระดําเกิง, การบริหารงานกอสราง = Construction management 

(กรุงเทพฯ: วรรณกวี, 2554). 

 5 5M ในงานบริหารโครงการกอสราง คือ Man, Machine, Material, Money, 

Management 

 6 8WH คือ Who, What, When, Where, Why, How, How much, How many 

 7 Time, Cost, Quality เปนหัวใจหลักของการบริหารโครงการกอสราง 
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  3.2 พิจารณาทางดาน Cost (ตนทุน) 

   3.2.1 งบประมาณที่ทําใหตึกรางเปนตึกพรอมกอสราง 

    3.2.1.1 ทดสอบคุณภาพ 

    3.2.1.2 การเคลียรพื้นที่ตาง ๆ + การทุบทิ้งหรือร้ือถอนบางสวน 

    3.2.1.3 การตรวจสภาพและ การบํารุงรักษา 

   3.2.2 งบประมาณที่จะกอสรางอาคารที่เตรียมพรอมแลวใหเสร็จ Cost      

จาก BOQ. 

  3.3 พิจารณาทางดาน Quality (คุณภาพ) 

   3.3.1 งานโครงสราง ซึ่งมีความเสี่ยงมากที่สุด 

    3.3.1.1 สภาพแวดลอมของ Site 

    3.3.1.2 ลักษณะความ ด่ิง- ฉาก 

    3.3.1.3 รอยราวของโครงสราง 

   3.3.2 งานระบบ เชน ระบบทอ  

    3.3.2.1 ร่ัว, ชํารุด 

    3.3.2.2 ทดสอบการใชงาน 

    3.3.2.3 ร้ือใหม ทําใหม 

   3.3.3 ลักษณะของการหยุดการกอสราง  

    3.3.3.1 พรอม + มีการเตรียมการ 

    3.3.3.2 กะทันหัน, โกรธ+เกลียด, ปญหา 

   3.3.4 จะสรางตามแบบเดิมหรือเปล่ียนแบบ 
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 สรุปจากบทความพิเศษ จากการสัมมนาของศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 
 1. ปญหาทางดานกฏหมาย 

  1.1 กฏกระทรวงฉบับที่ 57 (พ.ศ.2544) 

   1.1.1 กอสรางตามแบบ Plan เดิมได (ยกเวนระบบปองกันอัคคีภัยและระบบ

รักษาความปลอดภัย จะตองเปนไปตามกฏหมายใหม) 

 

 

 
 

ภาพที่ 14 แสดง Timeline ของระยะเวลาของการยื่นขออนุญาต 

 

   1.1.2 ตองยื่นขออนุญาตภายใน 90 วัน 

   1.1.3 กรณีที่ยื่นขออนุญาตหลัง 90 วัน ตองมีเงื่อนไขดังตอไปนี้ คือ 

    1.1.3.1 อาคารตองดําเนินการกอสรางโครงสรางถึงชั้นสูงสุด 

    1.1.3.2 สรางไดเพียงเทาที่จําเปนเพื่อใหอาคารนั้นใชงานไดอยาง

ปลอดภัย โดยไมเพิ่มความสูงและพื้นที่อาคาร (ยกเวนงานระบบบนช้ันบนสุดของอาคาร) 

    1.1.3.3 หากไมยื่นขออนุญาตใหมภายใน 90 วัน และไมสามารถ

ดําเนินการสรางไดตามแบบ Plan เดิม จะไมคุมคาที่จะลงทุนดําเนินโครงการตอไป 

    1.1.3.4 กฏกระทรวงไมเปนไปตามเจตนารมณตามมาตรการผอนผัน 

  1.2 ขอจํากัดของกฏกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) - กฏกระทรวง ฉบับที่ 55 

(พ.ศ.2543) 
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ภาพที่ 15 แสดง Timeline ของกฏกระทรวงที่เกี่ยวของ 

 

   1.2.1 อาคารจะตองเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 

    1.3.2.1 ตอกเสาเข็มหรือทําฐานแผของอาคารแลวเสร็จไมนอยกวา 

25% ของทั้งหมดของอาคารหรือโครงการ 

    1.2.2.2 หากยังไมตอกเสาเข็มหรือทําฐานแผ แตไดกอสรางโครงสราง

ของอาคาร เชน ผนังกําแพงหรือพื้นลงตํ่ากวาระดับพื้นดิน พื้นที่ไมนอยกวา 10% ของพื้นที่

โครงสรางอาคารที่กอสรางลงตํากวาระดับพื้นดินนั้น 

    1.2.2.3 ขนาดพื้นที่ปกคลุมดิน พื้นที่อาคาร และความสูงไมเกินกวาที่

เคยไดรับอนุญาต 

    1.2.2.4 ใหยื่นคําขออนุญาตใหม พรอมหนังสือรับรองการตรวจสอบ

โครงสรางที่ยังไมแลวเสร็จโดยวุฒิวิศวกรวามั่นคงแข็งแรง 

    1.2.2.5 เจาพนักงานทองถิ่นจะพิจารณาออกใบอนุญาตใหม ตามกฏ

กระทรวงในขณะที่เคยไดรับอนุญาต  

    (ยกเวนเร่ืองระบบปองกันอัคคีภัยและระบบรักษาความปลอดภัย)  

   1.2.2 การขออนุญาตตามขอ 2 ใหยื่นภายใน 5 ป นับแตกฏกระทรวงฯ นี้ใช

บังคับ 

    1.2.2.1 อาคารท่ีมีสิทธิตามกฏกระทรวงฯ นี้คือ อาคารที่ได รับใบ 

อนุญาตในชวงเวลาที่กําหนดไว 



 53 

 
 

 

 
 
 

 

ภาพที่ 16 แสดงระยะเวลาของกฏกระทรวงท่ีมีสิทธิไดรับใบอนุญาต 

 

    1.2.2.2 อาคารที่ไดปฏิบัติตามกฏกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) 

สามารถขออนุญาตใหมไดตลอดเวลา ไมจําเปนตองรอใหกฏกระทรวงฯนี้ออกมาบังคับใช 

    1.2.2.3 กฏกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ยังกําหนดใหอาคารที่

ไดรับการยกเวนตามกฏกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ที่ยังกอสรางอยูหรือไดกอสรางเสร็จแลว 

หรือยังไมไดกอสรางและใบอนุญาตยังไมส้ินอายุ หรือไดรับการตออายุใบอนุญาต หากมีความ

ประสงคจะขออนุญาตแกไขแบบ Plan หรือขออนุญาตดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคาร ก็ยัง

สามารถกระทําไดภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไว 

  1.3 หลักเกณฑในการที่จะนําอาคารมากอสรางตอใหเสร็จ 

   1.3.1 ตรวจสอบใบอนุญาต 

    1.3.1.1 อยูในชวงเวลาของกฏหมายฉบับใด 

     1. กฏหมายควบคุมอาคาร 

     2. กฏหมายผังเมือง 

     3. กฏหมายส่ิงแวดลอม 

   1.3.2 ตรวจสอบการใชสอยในใบอนุญาตวาใชสอยเพื่ออะไร 

    1.3.2.1 อาคารชุด 

    1.3.2.2 โรงแรม 

    1.3.2.3 พาณิชยกรรม 

   1.3.3 ตรวจสอบวาอาคารกอสรางถูกตองตามแบบ Plan หรือไม 
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  1.4 กฏหมายที่เกี่ยวของในการพิจารณา 

   1.4.1 กฏกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) 

    1.4.1.1 อาคารสูงและอาคารใหญพิเศษ 

    1.4.1.2 ลักษณะของอาคาร, เนื้อที่วางภายนอกอาคารและแนวอาคาร 

    1.4.1.3 ระบบระบายอากาศ, ระบบไฟฟาและระบบปองกันเพลิงไหม 

    1.4.1.4 ระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําทิ้ง 

    1.4.1.5 ระบบประปา 

    1.4.1.6 ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

    1.4.1.7 ระบบลิฟท 

    1.4.2 กฏกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) 

    1.4.2.1 ระบบปองกันอัคคีภัย 

    1.4.2.2 หองน้ํา + หองสวม 

    1.4.2.3 แสงสวาง + ระบบระบายอากาศ 

   1.4.3 กฏกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ.2537) 

    1.4.3.1 ที่จอดรถ, อาคารจอดรถ 

    1.4.3.2 ระบบยกรถข้ึนลงดวยลิฟท 

    1.4.3.3 ระบบเคล่ือนยายรถดวยเคร่ืองจักรกล 

   1.4.4 กฏกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) 

    1.4.4.1 ความกวางถนน และขนาดของอาคาร 

    1.4.4.2 ที่วางภายนอกอาคาร 

    1.4.4.3 ระบบปองกันอัคคีภัย 

    1.4.4.4 การขออนุญาตแกไขแบบ Plan ในสวนที่ยังไมไดกอสรางหรือ

จะขออนุญาตดัดแปลงหรือเปล่ียนการใชอาคาร 

     1. ไมเปนการเพิ่มพื้นที่อาคาร 

     2. ไมเปนการเพิ่มความสูงอาคาร 

     3. ไมเปนการเพิ่มพื้นที่ปกคลุมดิน 

     4. ไมเปนการเปล่ียนตําแหนงหรือขอบเขตของอาคารใหผิดไป

จากที่ไดรับอนุญาตไวในคร้ังแรก 
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   1.4.5 กฏกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) 

    1.4.5.1 อาคารทั่วไป 

    1.4.5.2 นิยามของศัพท 

    1.4.5.3 ลักษณะของอาคาร 

    1.4.5.4 พื้นที่ภายในอาคาร 

    1.4.5.5 บันไดของอาคาร, บันไดหนีไฟ 

    1.4.5.6 ที่วางภายนอกอาคาร 

   1.4.6 กฏกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2550) 

    ระยะรนของผนังอาคาร 

  1.5 หนังสือรับรองการตรวจสอบโครงสรางอาคารที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จของวุฒิ

วิศวกร 

   ซึ่งวุฒิวิศวกรจะตองตรวจสอบโครงสรางของอาคารในเร่ืองที่สําคัญตาม

ความจําเปน ดังนี้ 

   1 การชํารุดสึกหรอของสวนตาง ๆ ของอาคาร 

   2. การวิบัติของสวนตาง ๆ ของโครงสรางอาคาร 

   3. การแตกราวของสวนตาง ๆ ของอาคาร 

   4. การทรุดหรือเอียงของอาคาร 

   5. การผุกรอนของเหล็กเสริมคอนกรีตหรือเหล็กโครงสรางรูปพรรณของสวน

ตาง ๆ ของอาคาร 

   6. สภาพโครงสรางสวนที่สรางไวแลว ซึ่งจะใชในการเชื่อมตอกับโครงสรางที่

จะทําการกอสรางตอไป 

   7. การยึดเกาะของหลังคาและโครงสรางหลังคา 

   8. วัสดุปองกันอัคคีภัยของโครงสรางเหล็ก 

   9. ฐานหรือที่รองรับอุปกรณประกอบตาง ๆ ของอาคาร 

   10. การยึดเกาะของวัสดุที่ใชตกแตงผิวภายนอกอาคารกับตัวอาคาร 

   11. อ่ืน ๆ (ถามี) 
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 □ มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในการที่จะทําการกอสราง / ดัดแปลงตอไปได 

 □ หากไดทําการแกไขโครงสรางของอาคารตามคําแนะนําในรายงานผลการตรวจสอบแลว 

 

 

    ลงช่ือ..................................................วุฒิวิศวกร 

     ( .................................................) 

 

 

    ลงช่ือ..................................................ผูรับอนุญาต / ผูรับโอนอาคาร 

     ( .................................................) 

 

 * หากทําการขออนุญาตกอสราง / ดัดแปลงอาคารตามกฏกระทรวงนี้แลว แตยังกอสราง 

/ ดัดแปลงอาคารไมเสร็จอีกผูไดรับอนุญาตสามารถขอตออายุใบอนุญาตไดกอนใบอนุญาตส้ินอายุ 

ก็ตอเมื่อดําเนินการกอสรางฐานรากทั้งหมดของอาคารแลวเสร็จ หรือมีการกอสรางหรือดัดแปลง

โครงสรางของอาคารไปแลวเกินรอยละ 10 ของพ้ืนที่อาคารที่ไดรับอนุญาต โดยตอไดอีกไมเกิน 3 

คร้ัง คร้ังละ 1 ป 
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บทสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับการกอสรางอาคารสรางคาง 
 บริษัทยูนิเวนเจอร จํากัด โดยคุณกําพล พูนโสนีย รองผูอํานวยการอาวุโส 

 1. สมมุติฐานในการที่จะเลือกโครงการ NPL/NPA มาพัฒนา 

  1.1 Location 

   Developer จะตองมี Location อยูในใจวาจะพัฒนาโครงการอยูใน Location 

ไหน, ติดถนนใหญ, ติดรถไฟฟา, อยูใกลแหลงชุมชน, ใกลหางสรรพสินคา, อยูในซอย ฯลฯ 

   1.1.1 Cost budget เงินทุนเบื้องตนที่ Developer สามารถที่จะลงทุน

โครงการได 

   1.1.2 Fengshui ซึ่งเปนศาสตรที่ตองคํานึงถึงเกี่ยวกับที่ต้ัง, ทิศทาง, แดด, ลม, 

access 

  1.2 Project / Product 

   Developer จะตองมี Product หรือโครงการอยูในใจ วาจะพัฒนาโครงการ

เปนประเภทใด? เชน โรงแรม, คอนโดมิเนียม, อาคารสํานักงาน ซึ่งขนาดของโครงการใหญมาก

นอยแคไหน? 

   1.2.1 Marketing  

    ทํา market Research ดู product ที่ตองการผลิต / คูแขง 

   1.2.2 Clients – ศึกษาความตองการของลูกคา 

  1.3 เปรียบเทียบตนทุนของอาคารสรางคางและที่ดินเปลา 

   Developer จะตองมีการเปรียบเทียบระหวางการพัฒนาบนที่ดินเปลา กับการ

ซื้อที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง หรือซ้ือ NPL/NPA มาพัฒนาโครงการ 

   1.3.1 Law & Regulations ตรวจสอบกฏหมายที่ดิน, กฏหมายอาคาร, กฏหมาย

ผังเมือง, กฏหมายส่ิงแวดลอม และจัดทํา Feasibility Study เพื่อตรวจสอบวาทั้ง 2 โครงการมี

ตนทุนที่แตกตางกันอยางไร มีศักยภาพพอที่จะลงทุนหรือไม? 

  1.4 Cost  

   1.4.1 ตนทุนถูกกวา มีการจัดทํา Cost Comparable ระหวางการลงทุน

โครงการบนที่ดินเปลากับการซ้ือ NPL / NPA มาลงทุนพัฒนาโครงการ โดยที่ (Cost) จะสงผลตอ

ระยะเวลาในการกอสรางและอัตราดอกเบ้ียของธนาคาร  

   1.4.2 ตนทุนแปรผันตามกับระยะเวลา ยิ่งตนทุนตํ่าก็จะมีผลทําใหระยะเวลา

ในการลงทุนส้ันลง 
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  1.5 ใบอนุญาตกอสราง  

   1.5.1 เคยขออนุญาตไวสําหรับกอสรางอาคารประเภทใด 

   1.5.2 ตรวจสอบสภาพอาคารที่ยังคงเหลืออยู กอสรางไปแลวกี่เปอรเซ็นต 

สรางสูงไปแลวกี่ชั้น? 

    ซึ่งมีผลตอการเขาไปใชพื้นที่เพื่อดัดแปลงพื้นที่อาคารใหเปนไปตาม 

function การใชงานใหม 

   1.5.3 ตรวจสอบวาอาคารดังกลาวเขาหลักเกณฑของกฏกระทรวงการออก

ใบอนุญาตกอสรางอาคารหรือดัดแปลงอาคาร หรือกฏหมายนิรโทษกรรมอาคารซึ่งยังกอสรางไม

แลวเสร็จ พ.ศ.2552 

   1.5.4 ตรวจสอบกฏหมายเก่ียวกับผังเมือง, กฏหมายควบคุมอาคาร, กฏหมาย

จัดสรรที่ดิน, กฏหมายส่ิงแวดลอม, กฏหมายอาคารชุด 

  1.6 การสํารวจทาง Physical + Quantity Surveyor 

   1.6.1 สภาพอาคารที่ยังคงเหลืออยู 

   1.6.2 พื้นที่และความสูงของอาคารที่กอสรางไปแลว 

   1.6.3 การเคลียรพื้นที่ตาง ๆ + การทุบทิ้งร้ือถอนบางสวน 

   1.6.4 สภาพแวดลอมของ site 

   1.6.5 ลักษณะความด่ิง – ฉาก 

   1.6.6 รอยราวของโครงสราง 

  1.7 เอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการ,งานกอสรางและขอมูลตาง ๆ  

 2. ปญหาความยุงยากตาง ๆ  

  2.1 สภาพอาคารที่ยังคงเหลืออยูไมสามารถดัดแปลง function การใชงานให

เปนไปตามวัตถุประสงคของเจาของโครงการได  

  2.2 การแกไขเปล่ียนแปลงใบอนุญาตกอสรางอาคาร เชน ของเดิมเคยขออนุญาต

เปนโรงแรม แตจะแกไขขออนุญาตเปนอาคารชุดพักอาศัย เปนตน 

  2.3 เปอรเซ็นตของโครงสรางที่ทําไปแลว และความสูงของอาคารที่ไดกอสรางไป

แลว ซึ่งมีผลตอหลักเกณฑของกฏกระทรวง การออกใบอนุญาตกอสรางอาคารหรือดัดแปลง

อาคาร หรือการนิรโทษกรรมอาคารซึ่งยังกอสรางไมแลวเสร็จ พ.ศ.2552 

  2.4 การเจรจาขอตกลงยุติไมได ระหวาง ผูซื้อ, ผูขาย และธนาคาร 
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 3. Party ที่เกี่ยวของกับการเจรจาตอรองหนี้สินเพื่อเขาสูกระบวนการพัฒนาโครงการ 

NPL/NPA 

  3.1 ผูซื้อ (ผูลงทุน) 

  3.2 ผูขาย (เจาของเดิม) 

  3.3 ธนาคาร 

  3.4 ศาล 

  3.5 ลูกคารายยอย 

  แนวทางในการซื้อขาย คือ ซื้อ Assets, ซื้อหุน, ซื้อบริษัท 

  ส่ิงที่ธนาคารตองการ คือ ไดรับการชําระเงินตน, ไดรับดอกเบ้ียผิดนัดชําระ (Accrued 

Interest), คาธรรมเนียม 

 4. แนวทางการแกไขปญหา NPL/NPA 

  4.1 การบริหารจัดการและการแกไขปญหา NPL/NPA จะตองไดรับความรวมมือ

จากหลายฝาย อาทิ สถาบันการเงิน, รัฐบาล, นักลงทุน ซึ่งแตละฝายควรมีบทบาทที่สอดคลองกัน 

เชน สถาบันการเงินตองไมเพิกเฉยเมื่อเกิด NPL แตควรมีกลยุทธเตรียมไวสําหรับ NPL และตอง

ตัดสินใจดําเนินการโดยไมชักชา 

  4.2 สถาบันการเงินตองเปดโอกาสใหผูลงทุนทั่วไปไดเขามารวมแกไขปญหา โดย

ไมปดกั้นหรือเปดโอกาสใหเฉพาะผูลงทุนในกลุมของตนมีโอกาสเทานั้น 

  4.3 ขณะที่รัฐบาลจะตองใชอํานาจและทรัพยากรที่มี่ เพื่อทําการแกไขปฏิรูป

โครงสรางทางกฏหมาย, เศรษฐกิจ,ธุรกิจ รวมถึงสถาบันการเงิน เพื่อสงเสริมการแกไขปญหา NPL 

เชน การยืนยันใหสิทธิของเจาหนี้, การเปดโอกาสใหดําเนินการผานกระบวนการยุติธรรมและการ

ใชมาตรการทางกฏหมาย 

  4.4 รัฐบาลจะตองตรวจสอบและปรับปรุงการทําหนาที่ดูแลและกํากับสถาบัน

การเงินใหเปนที่เชื่อม่ันไดวาสามารถปองกันและแกไขปญหาที่เกิดข้ึนได 

  4.5 รัฐบาลจะตองสนับสนุนดานการเงินลงทุนเพื่อการแกไขปญหา NPL และใน

ระยะยาวควรสงเสริมใหมีการพัฒนาตลาดทุนที่ดีเพื่อรองรับการลงทุนดาน NPL/NPA 
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 รศ.ไตรรัตน จารุทัศน 7 8 หัวหนาภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 1. ปจจัยที่ทําใหอาคารสามารถพัฒนาตอจนประสบความสําเร็จ  
  ปจจัยที่ทําใหโครงการที่เคยยุติการกอสรางมาแลวสามารถที่จะพัฒนาโครงการตอ

จนประสบความสําเร็จ ไมวาจะเปนการกอสรางอาคารเดิมจนแลวเสร็จ หรือมีการพัฒนาโครงการ

ใหมบนที่ดินเดิมจนแลวเสร็จ หรือมีการเขาใชพื้นที่ที่มีการกอสรางแลว จากการศึกษาวิจัยพบวามี

ปจจัยที่สําคัญ 5 ปจจัย ไดแก  

  1.1 ปจจัยดานทําเลที่ต้ังโครงการ  

  1.2 ปจจัยดานประเภทการใชสอยของอาคาร  

  1.3 ปจจัยดานประเภทของเจาของอาคาร  

  1.4 ปจจัยดานขนาดพื้นที่หรือจํานวนช้ันของอาคาร  

  1.5 ปจจัยดานความคืบหนาในการกอสราง  

  โดยโครงการที่มีการพัฒนาตอจนแลวเสร็จนั้น จะตองอาศัยปจจัยหลาย ๆ อยาง

พรอมกัน ซึง่มีความสําคัญพอ ๆ กันแลวแตลักษณะของอาคารที่คางอยู ซึ่งมีรายละเอียดที่พอสรุป

ไดดังตอไปนี้ 

  1.1 ปจจัยดานทําเลที่ต้ังโครงการ  

   จากการสํารวจอาคารที่ยุติการกอสรางทั้ง 508 อาคาร พบวา อาคารที่มีที่

ต้ังอยูในเขตเมืองชั้นใน มีการพัฒนาโครงการตอจนประสบความสําเร็จในสัดสวนที่สูงที่สุด 

โดยเฉพาะอาคารที่มีตําแหนงอาคารอยูใกลสถานีรถไฟฟา ซึ่งเปนทําเลที่มีศักยภาพสูงในการหา

รายไดจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย แมวาจะเปนอาคารที่มีขนาดใหญมากก็ตาม ซึ่งจะ

ใหความสําคัญกับทําเลที่ต้ังที่อยูใกลสถานีรถไฟฟา หรือแหลงธุรกิจใจกลางเมืองเปนสําคัญอันดับ

แรก ๆ เชน อาคารCentral World, อาคารQ-House Lumpini และอาคารChula Hi-tech เปนตน 

ถึงแมวาจะมีพื้นที่อาคารมากกวา 100,000 ตารางเมตรก็ตาม 

  1.2 ปจจัยดานประเภทการใชสอยของอาคาร  

   การใชสอยอาคารประเภทที่อยูอาศัยมีสัดสวนที่มีการขออนุญาตมากที่สุด 

เม่ือรวมกับอาคารประเภทใชสอยผสมแลวมีสัดสวนเปนรอยละ 90 ของอาคารที่ยุติการกอสราง

ทั้งหมด รวมถึงสภาวะตลาดที่มีความตองการที่อยูอาศัยในเมืองยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง ทําให

                                                            

 8 ไตรรัตน จารุทัศน,  “รายงานการวิจัยอาคารสรางคาง ป พ.ศ.2543-2548,” ภาควิชา

เคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 
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โครงการประเภทท่ีพักอาศัยมีโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาจนประสบความสําเร็จ โดยดูจากสัดสวน

โครงการที่มีการพัฒนาตอจนสําเร็จ ไมวาจะเปนอาคารขนาดเล็กหรืออาคารขนาดใหญก็ตาม เชน 

อาคารพักอาศัยรวมของ LPN Development, Land & House เปนตน  

  1.3 ปจจัยดานประเภทของเจาของอาคาร  

   ประเภทเจาของอาคารที่มีการพัฒนาโครงการจนประสบความสําเร็จ สวน

ใหญเปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยเฉพาะบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่มีชื่อเสียง จะ

สามารถพัฒนาอาคารขนาดใหญพิเศษที่มีพื้นที่เกิน 100,000 ตารางเมตรข้ึนไปใหประสบ

ความสําเร็จได เชน ศุภาลัย, Land & House, Quality House, รสา พร็อพเพอต้ี เปนตน ซึ่งเปนทั้ง

อาคารที่เปนโครงการของบริษัทเอง หรือมีการซื้อโครงการมาพัฒนาตอ สวนเจาของอาคาร

ประเภทบริษัทเอกชน, บุคคลธรรมดา และบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยขนาดเล็ก สวนใหญ จะ

เปนการพัฒนาโครงการของตนเองที่คางอยู ซึ่งเปนโครงการที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เชนที่อยู

อาศัยสวนตัว, อาคารสานักงานสวนตัว หรืออาคารพักอาศัยรวมใหเชา ขนาดกลาง เปนตน  

  1.4 ปจจัยดานขนาดพื้นที่หรือจํานวนช้ันของอาคาร  

   อาคารขนาดใหญที่มีพื้นที่ที่ขออนุญาตปลูกสรางมาก และมีจํานวนช้ันอาคาร

สูง มีสัดสวนที่อาคารมีการพัฒนาจนประสบความสําเร็จ และชากวาอาคารที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก และ

กลาง แตมีสัดสวนในการที่พัฒนาใหประสบความสําเร็จไดใกลเคียงกัน เนื่องจากอาคารขนาด

ใหญพิเศษสวนใหญอยูในทําเลที่ต้ังใจกลางเมือง ซึ่งมีศักยภาพที่จะไดรับผลตอบแทนทางธุรกิจ

คอนขางสูง  

   สําหรับอาคารที่มีขนาดใหญมากเปนพิเศษ เชน มีพื้นที่มากกวา 200,000 

ตารางเมตร จําเปนตองมีการดําเนินโครงการเปนระยะเวลายาวนาน ควรมีการวางแผนการ

กอสรางเปนสวน ๆ เพื่อลดขนาดลงใหสอดคลองตลาดและวัฏจักรทางเศรษฐกิจที่จะผานเขามา

ในชวงระยะเวลาดําเนินงานของโครงการ  

  1.5 ปจจัยดานความคืบหนาในการกอสราง  

   อาคารขนาดใหญที่ยังไมมีโครงสรางโผลเหนือดิน หรือมีโผลเหนือดินเพียง

เล็กนอย แทบจะไมมีการพัฒนาตอเลย ยกเวนแตมีการนําที่ดินไปพัฒนาเปนอาคารประเภทอืน่ แต

อาคารขนาดใหญที่มีโครงสรางโผลเหนือดินข้ึนมาบางสวนแลว อยูในยานใจกลางเมืองและมีการ

ตอใบอนุญาตอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอาคารที่มีประเภทเจาของอาคารเปนบริษัทพัฒนา

อสังหาริมทรัพยที่มีชื่อเสียงจะไดรับการพัฒนาอาคารตอจนเสร็จในสัดสวนที่สูง สวนอาคารที่คาง

อยูสวนใหญพบเหตุผลวาติดปญหาเร่ืองกฎหมายหรือปญหาเร่ืองมูลหนี้ของอาคาร 
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 2. สภาพปญหาท่ีทําใหอาคารท่ียุติการกอสรางไมไดรับการพัฒนาตอ  
  สภาพปญหาที่สําคัญที่ทําใหอาคารที่ยุติการกอสรางไมไดรับการพัฒนาตอ ไดแก 

  2.1 ปญหาที่เกี่ยวกับทําเลที่ต้ังและประเภทการใชสอยของอาคาร  

   อาคารที่ไมไดรับการพัฒนาตอ บางสวนอยูในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นนอก ซึ่งเปน

อาคารที่ไมไดต้ังอยูในทําเลที่เหมาะสม เชน ไมติดถนนหลัก หรือแหลงชุมชน เปนตน ทําใหไม

คุมคาในการที่จะนามาพัฒนาตอ เนื่องจากไมไดทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ทําให

ไมไดศึกษาตําแหนงที่เหมาะสม และลักษณะประเภทอาคารที่เหมาะสมกับทําเลที่ต้ัง เชน อาคาร

สํานักงานที่ต้ังอยูในซอยแคบ หรือไมไดต้ังอยูยานเศรษฐกิจ ทําใหเม่ือมีการศึกษาความเปนไปได

ดานผลตอบแทนจึงไมมีการพัฒนาอาคารตอจนประสบความสาเร็จ 

  2.2 ปญหาที่เกี่ยวกับการประนอมหน้ี ระหวางเจาหนี้และลูกหนี้  

   อาคารที่ยุติการกอสรางที่มีมูลหนี้นอยกวามูลคาอาคาร ก็จะมีโอกาสฟนตัว 

สามารถนําไปพัฒนาตอได แตถาอาคารมีมูลหนี้มากกวามูลคาอาคาร เจาหนี้จําเปนตองสํารองหนี้

ในสวนที่เหลือ ทําใหเจาหนี้ไมอยากถือทรัพยสินไว แตลูกหนี้ก็ไมอยากส้ินสุดคดี เพราะตองชดเชย

หนี้ที่เหลือ ทําใหทั้งเจาหนี้และลูกหนี้จึงยอมยืดเยื้อ เพื่อรอใหเศรษฐกิจดี เพื่อฟนมูลคาของ

ทรัพยสินใหคลอบคลุมมูลหนี้ของอาคาร 

  2.3 ปญหาเร่ืองขอบังคับดานกฎหมาย  

   ในชวงที่มีการออกกฎหมายอาคารใหม จะมีการขออนุญาตปลูกสรางอาคาร

ใหมมากเปนพิเศษเนื่องจากเจาของโครงการพยายามหลีกเล่ียงกฎหมายที่ทําใหมูลคาของ

โครงการนอยลง เชน กฎหมายผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครป 2549 เร่ืองจํากัดประเภทอาคารหรือ

พื้นที่อาคารที่ขออนุญาตกอสราง, ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองใหตองเร่ิมงานกอสราง 

มิฉะนั้นจะไมใหตออายุใบอนุญาต เปนตน 
 3. ขอเสนอแนะแนวทางในการปองกันแกไขปญหาอาคารยุติการสราง 
  3.1 อาคารที่ยุติการกอสรางกลุมเดิม (508 อาคาร)  

   อาคารที่สรางคางเดิม มักเปนอาคารที่สรางผิดทําเล เมื่อเทียบกับความ

ตองการทางการตลาดความคืบหนาการกอสรางไมมาก และใบอนุญาตการกอสรางหมดอายุแลว 

อาคารกลุมนี้ควรปลอยใหหมดสภาพไป ไมควรมีมาตรการพิเศษใดเพื่อเลือกปฏิบัติเฉพาะ เพราะ

ถือวาตลอดชวง 9 ปที่ผานมา (พ.ศ.2540-2549) ปจจัยทางการตลาด และเงื่อนไขการประนอมหนี้ 

ไมเหมาะกับการฟนฟูโครงการแลว สภาพที่เหลืออยูกลับเปนภาระที่เจาหนี้รายใหม ตองมี

คาใชจายในการฟนฟูคอนขางมาก เชนเสาเข็มที่คางอยู หรือสภาพโครงสรางอาคารที่ทรุดโทรม

มากแลว  
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   อาคารที่ยุติการกอสรางกลุมเดิมนี้ ที่ยังพอมีศักยภาพในการพัฒนา ฟนฟู

โครงการคือ อาคารที่มีโครงสรางโผลเหนือดินมาแลว และอยูในยานที่กําลังเติบโต ทั้งที่เกิดจาก

ระบบรถไฟฟา และสภาพของเมืองที่ขยายตัวออกไป เพราะถาหากอาคารกลุมนี้ใบอนุญาต

หมดอายุแลว ก็สามารถยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคารสรางเทาที่คางอยูได แตถาอาคารกลุมนี้

ใบอนุญาตยังไมหมดอายุ จะยิ่งมีศักยภาพในการพัฒนามากที่สุด และนาจะมีมูลคาเพิ่มมากข้ึน 

เพราะไดรับประโยชนจากกฎหมายที่ออกมาใหม เชนกฎหมายผังเมือง หรือกฎหมายควบคุม

อาคารตาง ๆ ที่ประกาศใชภายหลัง อยางไรก็ตามอาคารในกลุมนี้มีปญหาเร่ืองกระบวนการ

ประนอมหนี้ รัฐควรมีมาตรการพิเศษเพื่อฟนฟูโครงการดังกลาว ทั้งที่เปนมาตรการทางภาษี 

ข้ันตอน กระบวนการประนอมหนี้ การจัดตลาดนัดอาคารสรางคาง ใหเจาหนี้ ลูกหนี้ และนักลงทุน

รายใหมพบปะกัน มีกระบวนการที่ชวยใหการเจรจางายข้ึน หรือการต้ังสํารองหนี้ของธนาคาร 

สําหรับอาคารในกลุมสุดทายนี้ 

  3.2 อาคารที่ยุติการกอสรางกลุมใหม (อาคารที่ขออนุญาตปลูกสรางใหมป 2544-

2548)  

   สําหรับอาคารกลุมนี้ปญหาจะแตกตางกับอาคารสรางคางเดิม เพราะสวน

ใหญเปนอาคารที่ยังไมมีการกอสราง แตถาหากรัฐยังใชวิธีการเดิมในการตอใบอนุญาตปลูกสราง 

ที่บังคับใหเจาของโครงการตองมีความคืบหนาในการกอสราง หรือมีการตอกเข็ม โดยที่ยังไมมี

มาตรการปองกันไมใหอาคารเหลานี้สรางบางสวนแลว สภาพตลาดบังคับจนไมสามารถสรางตอ

ได อาคารเหลานี้ก็จะเปนอาคารสรางคางในอนาคตอันใกลนี้ โดยที่อาจเพิ่มมาตรการทางภาษีใน

กรณีเจาของโครงการกลุมนี้ ขออนุญาตกอสรางทิ้งไวเพื่อหลบกฎหมายใหมที่ออกมา โดยไมมี

เจตนาท่ีจะกอสรางจริง หรือขาดการศึกษาความเปนไปไดโครงการ แลวนําใบอนุญาตเหลานี้มา

ขายพรอมที่ดิน ทําใหมูลคาที่ดินมีมูลคามากข้ึน และสําหรับการปองกันในอนาคต ควรมีการ

เปดเผยขอมูลอาคารเหลานี้ ใหประชาชนทราบโดยทั่วไป เปนฐานขอมูลเกี่ยวกับการขออนุญาต

ปลูกสรางอาคาร และมีการเปดเผยขอมูลอยางกวางขวาง ซึ่งจะชวยใหลดเร่ืองการแขงขันในตลาด

อสังหาริมทรัพยได และลดปญหาอาคารสรางคางไดในอนาคต 
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 สัมภาษณ คุณกนก (ฝายพัฒนาโครงการ บ.อนันดา ดีเวลล็อปเมนท จํากัด) 
 กรณีศึกษาโครงการ IDEO VERVE ราชปรารภ 
 1. ปจจัยของการนําอาคารสรางคางมาพัฒนาตอ  

  1.1 Location เลือกที่ทําเลเดน ใกลรถไฟฟา มีศักยภาพในการลงทุน โดยใน

เบ้ืองตนนั้น Developer ยังไมไดคํานึงวามีอาคารสรางคางอยูบนที่ดินหรือไม และเอามา

เปรียบเทียบกับที่ดินเปลา ที่ต้ังอยูหางออกไปจากที่ดินที่อยูใกลแนวรถไฟฟา 

  1.2 ราคาของ Assets เม่ือเทียบกับราคาที่ดินเปลาในพื้นที่ใกลเคียงแลวนั้น NPA 

ที่อยูบริเวณรถไฟฟานั้น ยังคงมีที่ดินที่มีศักยภาพพอที่จะดึงดูดให developer หันมาสนใจซื้อ

อาคารสรางคางมาพัฒนาตอได และอีกประเด็นหนึ่ง คือ ราคาทรัพยสินไมไดประเมินตามสภาพ

ของอาคาร และ % ของงานท่ีไดกอสรางไปแลวรวมกับราคาที่ดินในปจจุบัน แตเนื่องจาก developer 

รายกอนมีการคางชําระหนี้, ไมสามารถทําตอไปได หรือ โดนฟองลมละลาย ซึ่งลวนเปนปจจัยทํา

ใหธนาคารตองตีทรัพยชําระหนี้ตามราคาที่สมควร 

  1.3 กฏหมายควบคุมอาคาร ซึ่งเปนอีกข้ึนตอนหนึ่งที่ทาง Developer จะตองรีบ

เขาไปตรวจสอบวาอาคารสรางคางหลังนี้ กอสรางตามแบบขออนุญาตกอสรางหรือไม ทั้งนี้ทั้งนั้น

สามารถเขาไปสืบคนประวัติของอาคารหลังนี้ไดจากสํานักงานเขตที่อาคารหลังนี้ไดขออนุญาต

เอาไว ซึ่งจะระบุเอาไววาอาคารหลังดังกลาวติดขอกฏหมายในเร่ืองใด จึงไมสามารถดําเนินการ

กอสรางตอได เชน ระยะรนไมถึงเกณฑตามกฏหมาย, ความสูงของอาคาร 

  1.4 ใบอนุญาตไดรับการตออยูอยางตอเนื่อง ซึ่งจะมีผลตอการพิจารณาการเลือก

ลงทุนโครงการ NPA เนื่องจากในชวง พ.ศ.2543 หรือกอนหนานั้น การขออนุญาตกอสรางข้ึนอยู

กับ กฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ.2543 ซึ่งยังไมไดบังคับใชในเรื่องของผังเมืองรวม FAR, OSR9, 

พื้นที่กอสราง เชน อาคารสรางคางหลังหนึ่งต้ังอยูบนที่ดินที่ติดถนนกวาง 14 เมตร ตามใบอนุญาต

กอสราง ขออนุญาตไวที่ 34 ชั้น พื้นที่กอสราง 36,000 ตร.ม. ซึ่งสรางคางโครงสรางถึงช้ันที่ 20  

 

                                                            

 9  FAR.( Floor Area Ratio ) คือ อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน หมายความวา 

"อัตราสวนพืน้ที่อาคารรวมทกุชั้นของอาคารทุกหลังตอพืน้ที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคาร" 

  OSR. (Open Space Ratio) คือ อัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวม หมายความ

วา "อัตราสวนของที่วางอันปราศจากส่ิงปกคลุมตอพื้นที่อาคารรวมทุกช้ันของอาคารทุกหลังที่

กอสรางในที่ดินแปลงเดียวกัน" 
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ขณะเดียวกันหากเราไปซ้ือที่ดินเปลาบริเวณใกลเคียงกันนั้น ตามกฎหมายถนนสาธารณประโยชน

กวางไมถึง 18 เมตร จะสรางอาคารไดพื้นที่ไมเกิน 30,000 ตร.ม. และตองคํานึงถึงผังเมือง FAR, 

OSR อีกดวย ซึ่งตรงนี้ทาง Developer จะพิจารณาและจัดทํา Feasibility Study ไปพรอม ๆ กนัทัง้ 

2 กรณี 

  1.5 โครงสรางเดิมบางสวนสามารถใชได เชน เสาเข็ม,โครงสรางฐานราก คาน พื้น 

ผนัง ซึ่งจะทําใหลด cost ไปไดสวนหนึ่ง โดยที่จะตองมีการตรวจสอบสภาพของโครงสราง และที่

สําคัญคือ โครงสรางเดิมสามารถรองรับการปรับเปล่ียน function ของพื้นที่ใชสอยไดตรงตาม

วัตถุประสงคของการลงทุน ซึ่งจะถือวาเปนประเด็นทายที่สุด และมีความเปนไปไดนอยที่สุดในการ

พิจารณา ซึ่งทาง Developer จะตองทํา Feasibility Study ในอีกกรณีหนึ่ง คือ เม่ืออาคารสราง

คางหลังเดิมไมสามารถกอสรางตอไดตามวัตถุประสงค แตที่ดินและทําเลที่ต้ังโครงการมีศักยภาพ

ที่ดีพอในการลงทุน จึงอาจจะตองทุบอาคารหลังเดิมออกทั้งหมด เพื่อทําการออกแบบและกอสราง

เปนอาคารหลังใหมแทน 
 2. ปญหากอนการ Takeover อาคารสรางคางและระหวางการกอสรางอาคาร
สรางคาง 
  2.1 ติดปญหาในเร่ืองของกฎหมายตาง ๆ เชน กฎหมายผังเมือง, กฎหมายควบคุม

อาคาร, กฎหมายส่ิงแวดลอม (EIA.) 

  2.2 ใบอนุญาตไมไดถูกตออายุอยางตอเนื่อง ทําใหอาคารที่ขาดการตออายุ

ใบอนุญาตนั้น จะตองดําเนินการกอสรางตามกฏหมายใหม 

  2.3 สรางผิดแบบ โดนระงับการกอสรางอันเนื่องมาจากการตรวจสอบที่ผิดพลาด

ทางขอกฎหมาย, ความผิดพลาดทางการกอสราง เชน โครงการพฤกษา ไชนาทาวน ที่เคยขอ

อนุญาตกอสรางเปนคอนโดมิเนียม 8 ชั้น แตกฎหมายอนุญาตใหกอสรางอาคารสูงไมเกนิ 12 เมตร 

ในเขตพื้นที่ยาวราช หรือ อาคารสํานักงานแหงหนึ่ง สูง 36 ชั้น ติดถนนสาทร สถานีรถไฟฟาสุรศักด์ิ 

ซึ่งดําเนินการสรางไปจนถึงโครงสรางช้ันที่ 36 แตเม่ือมาเช็คเร่ืองระยะรนรอบอาคาร ปรากฏวา มี

ระยะแค 5.50 เมตร รอบอาคาร ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของการวางไลนเซอรเวย หรือเปนความ

ต้ังใจของเจาของโครงการก็ตามแต ทําใหทางเขตฯตองระงับการกอสรางไป และมีการซ้ือขาย

เปล่ียนมือไป 2 คร้ัง จนเมื่อไมนานมานี้ผูประกอบการรายลาสุดไดทําการซ้ือที่ดินขางเคียงเพิ่มเติม 

เพื่อใหไดระยะรน 6 เมตร ตามกฎหมาย ปจจุบันอาคารหลังนี้อยูระหวางการดําเนินการกอสรางตอ 

  2.4 ความแข็งแรงทางดานโครงสรางอาคาร ตองทําการตรวจสอบอยางละเอียด ดู

วาโครงสรางอาคารสวนไหนสามารถใชงานตอไปได  
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  2.5 Function การใชงานไมตรงกับโครงการที่จะทําการพัฒนา เชน อาคารสราง

คางหลังเดิม ขออนุญาตเปนอาคารสํานักงาน ซึ่งมีความสูง floor to floor 4.00 เมตร แตทาง 

Developer ที่จะเขามาทําการลงทุนนั้น ตองการจะสรางคอนโดมิเนียม ซึ่งทั่วไปความสูง floor to 

floor จะอยูที่ 3.00-3.50 เมตร เม่ือคํานวณดูแลวหากกอสรางตามโครงสรางเดิมที่วางไว พื้นที่ขาย

จะหายไปสวนหนึ่ง และจํานวนช้ันก็จะไดนอยกวาการไปสรางอาคารบนท่ีดินเปลา 

  2.6 Condition จากลูกคาเกา 

  2.7 ปญหาจากมวลชน เชน การรองเรียนจากชาวบานรอบขาง 

  2.8 Accessibility, Site Drainage 

  2.9 Load หรือน้ําหนักที่กระทําตอพื้นที่การใชงาน (Structure) ไมตรงตาม

วัตถุประสงคของการใชงาน 
 3. ขอแนะนําและการตรวจสอบกอนที่จะเขาไปลงทุนพัฒนาอาคารสรางคาง 
  3.1 ตรวจสอบเร่ืองการตอใบอนุญาต ประเภทของอาคารที่ทําการขออนุญาตไวใน

ตอนแรก 

  3.2 ตรวจสอบกฎหมายผังเมือง, กฎหมายอาคาร, กฎหมายส่ิงแวดลอม 

  3.3 ตรวจสอบกับทาง สนง . เขตฯ วาอาคารสรางคางหลังดังกลาวถูกระงับการ

กอสรางดวยเหตุผลอะไร? มีแนวทางในการแกไขหรือไม? 

  3.4 ตรวจสอบ Condition จากลูกคาเกา และตรวจสอบประวัติขอมูลของอาคารหลัง

ดังกลาวจาก Designer, Consultant, Main Contractor (ถามี) 

  3.5 ตรวจสอบการรองเรียนจากมวลชนรอบ ๆ บริเวณที่กอสราง 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการศึกษาขอมูลโครงการจากกรณีศกึษา 
 

โครงการเซ็นเตอร พ็อยท ถนนวิทยุ (Centre Point Witthayu) 
 ขอมูลโครงการ  
 1. บริษัทเจาของโครงการ Land & House Public Co. Ltd.  

 2. บริษัทผูออกแบบโครงการ Plan Architect Co. Ltd.  

 3. บริษัทผูรับเหมาโครงการ Italian-Thai Development Public Co. Ltd.  

 4. งบประมาณงานกอสราง 341 ลานบาท  

 เดิมโครงการนี้เคยขออนุญาตกอสรางเปนอาคารสํานักงาน สูง 28 ชั้นและช้ันใตดิน 4 

ชั้น ในป พ.ศ.2541 และกอสรางงานโครงสรางไปจนถึงช้ันใตดิน 4 ชั้น (ประมาณ 15%) และหยุด

กอสรางไปในป พ.ศ.2542 ซึ่งตอมาบริษัท Land & House Public Co. Ltd. ไดเขามาซ้ือโครงการ

ตอเพื่อนําไปพัฒนาโครงการในป พ.ศ.2544 
 ลักษณะโครงการ  
  

 
 

ภาพที่ 17 แสดงโครงการเซ็นเตอร พ็อยท วิทยุ 
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 โครงการเซ็นเตอร พ็อยท วิทยุมีพื้นที่โครงการ 2-2-67 ไร กอสรางเปน Service 

Apartment สูง 28 ชั้นและจอดรถใตอาคาร 4 ชั้น รวมพื้นที่ 33,000 ตารางเมตร  
 ที่ต้ังโครงการ 
 

 
 

ภาพที่ 18 แสดงแผนที่ต้ังโครงการเซ็นเตอร พ็อยท วิทยุ 

 

 โครงการเซ็นเตอร พ็อยท ต้ังอยูบนถนนวิทยุ ซึ่งมีความกวางถนน 27 เมตร ดานซายมือ

ติดกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และอยูเยื้องกับอาคารปารคเวนเจอร 
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 โซนผังเมือง 
 

  
 
ภาพที่ 19 แสดงโซนผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครของโครงการเซ็นเตอร พ็อยท วิทยุ 
 
 เนื่องจากในปจจุบัน ที่ต้ังโครงการของโครงการเซ็นเตอร พ็อยท อยูบนถนนวิทยุ อยูใน
โซนผังเมืองรวมกรุงเทพฯ สีแดง พ.5 FAR 10 เทา ซึ่งมีขอจํากัดในเร่ืองของพ้ืนที่กอสราง, ที่วางของ
โครงการ (OSR) และพื้นที่สีเขียว แตขณะนั้น (พ.ศ.2543) การขออนุญาตกอสรางยังอางอิงจาก
กฏหมายเดิม คือ พรบ.ควบคุมอาคาร ป พ.ศ.2522 ซึ่งยังไมมีการกําหนดโซนผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร ซึ่งตอมามี ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 และ
กฏหมายผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (BMA) ออกมาบังคับใชในป พ.ศ.2549 ดังนั้นโครงการนี้จึง
สามารถกอสรางไดตามเงื่อนไขของกฏหมายเดิม โดยพิจารณาตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
และกฏกระทรวงที่เกี่ยวของ 
 สภาพโดยท่ัวไปโครงการกอนบริษัท Italian-Thai Development Public Co. Ltd. 
เขาไปรับชวงตอ  
 1. แบบเดิมมีการกําหนดการใชงานเปน Office ลักษณะแปลนเดิมเปนวงรี  
 2. มีโครงสรางช้ันใตดินอยู 4 ชั้นไมไดรับการดูแลรักษาอยางถูกวิธีมีน้ําและโคลนทวม
อยู 2 ชั้นลางสุด  
 3. สวนของเหล็กโครงสรางที่เผ่ือไวส้ันมากคาดวาถูกขโมยตัด  
 4. มีการเตรียมพื้นที่กักน้ําภายในโครงการตามกฎหมายส่ิงแวดลอมไวบางสวนแลว 
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 ระยะเวลาในการกอสราง 
 รับงานเดือนธันวาคม พ.ศ.2544 กอสรางแลวเสร็จเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2546 รวม
ทั้งส้ิน 15 เดือน โดยมีคนงานประมาณ 500 คน รวมคนงานติดต้ังงานประมาณ 700-800 คน 
 การปรับเปลี่ยนโครงสรางและงานสถาปตยกรรม  
 1. โครงสรางจากเดิมแปลนอาคารเปนวงรีเปล่ียนเปน 4 เหล่ียมผืนผาโดยการรวบหัว

เสาทั้งหมดทํา Transfer Beam 

 2. งานสถาปตยกรรมเปล่ียนรูปแบบทั้งหมด 

 3. ปรับเปล่ียนรูปแบบการใชงาน (Function) จากอาคารสํานักงานเปนเซอรวิสอพารท  

เมนต 
 แบบทางสถาปตยกรรม 
 

 

  
 
ภาพที่ 20 แสดงผังรวมและทิศทางการสัญจรภายในโครงการ 
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ภาพที่ 21 แสดงรูปดานหนาของโครงการ (Elevation 1) 

 

 
 

ภาพที่ 22 แสดงรูปดานขางซายของโครงการ (Elevation 2) 
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ภาพที่ 23 แสดงรูปดานหลังของโครงการ (Elevation 3) 
 

 
 
ภาพที่ 24 แสดงรูปดานขางขวาของโครงการ (Elevation 4) 
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 ความกาวหนางานกอสราง 
 

 
  

ภาพที่ 25 บริเวณรอบชั้น B-1, เช็ค survey line เตรียมเคร่ืองลม (4 ธ.ค. 44)  

 

 
 

ภาพที่ 26 ตอเหล็กเสา, กําแพงดวย Coupler ต้ัง crane (27 ธ.ค. 44) 

 

 
 

ภาพที่ 27 ผูกเหล็ก,ต้ังแบบเสากําแพง Lift core TB-1 line3, 5-L line3,5-L (9, 19, 23 ม.ค. 45) 
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ภาพที่ 28 Transfer beam TFBI-1 ชั้น Ground ไมแบบพื้น Transfer plate (23 ม.ค. 45) 

 

 
 

ภาพที่ 29 ผูกเหล็ก Transfer plate, เทคอนกรีต เสริมกําแพง D-wall, TFBI-1 เทคอนกรีตเสร็จ 

line3,5-L (31 ม.ค. 45) 

 

 
 

ภาพที่ 30 เทปูน Transfer plate Zone 1, พื้นไมแบบคาน TFP zone 2 (3 ก.พ. 45) 
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ภาพที่ 31 ผูกเหล็ก TFP Zone 2 (6 ก.พ. 45) 

 

 
 

ภาพที่ 32 ผูกเหล็ก TFP Zone 2, 13, 20 ก.พ. 45 Slipform Zone 1 ชั้น Ground line3,5-L (11 

ก.พ. 45) 

 

 
 

ภาพที่ 33 กําแพง Lift core (Slipform) ตอเสา, เทปูน ชั้น Ground, ไมแบบทองคานและพื้นชั้น 

Ground (28 ก.พ. 45) 
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ภาพที่ 34 กําแพงบน D-wall ร้ือทําใหม (ดานธนาคาร) (28 ก.พ. 45) 

 

 
 

ภาพที่ 35 ไมแบบ,เหล็กชั้น 1 และช้ัน 2 และรูปดาน Transfer beam ชั้น 3 (13 - 20 มี.ค. 45) 

 

 
 

ภาพที่ 36 ตัดกําแพงและพื้นคอนกรีตชั้น B2 คาน-พื้นชั้น 1 (24 มี.ค. 45) 
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ภาพที่ 37 ไมแบบ-เหล็ก ชั้น 1 และช้ัน 2 Transfer beam ชั้น 2 และ Transfer beam ชั้น 3 (31 

มี.ค. 45) 

 

 
 

ภาพที่ 38 Lift core ใตพื้นชั้น 7 Transfer beam ชั้น 3, พื้นชั้น 2 ดานสระวายน้ํา (24-25 มี.ค. 45) 
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ภาพที่ 39 บันได SF-1, Table form ชั้น 3 , slab สระวายน้ําช้ัน 2, วางตงพื้นชั้น 3, Lift core SF-

4 ใตพื้นช้ัน 6 (30 เม.ย. 45) 

 

 
 

ภาพที่ 40 ปูพื้นชั้น 3, ผูกเหล็ก TB3-2, ลงเหล็ก stand ชั้น 3, เทคอนกรีตพื้นชั้น 3 (8, 14, 15 

พ.ค. 45) 

 

 
 

ภาพที่ 41 ลงเหล็ก stand ชั้น 4, Mech. Floor (22 พ.ค. 45) 
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ภาพที่ 42 เสา Reflect 2 ตน, รูปดานอาคาร (31 พ.ค. 45) 
 

 
 
ภาพที่ 43 ผูกเหล็กพื้นสระวายน้ํา ชั้น 2 รูปดานอาคารขางเคียงต้ัง table form ชั้น 7, ร้ือโตะช้ัน 

3, คานช้ัน Ground (7 มิ.ย. 45) 
 

 
 
ภาพที่ 44 Freyssinnent grout stand ชั้น 3, ต้ังเสาเปนกําแพงช้ัน 3, เชื่อมเหล็ก Hangwall 1 

(11 มิ.ย. 45) 
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ภาพที่ 45 13 มิ.ย. 45 Hangwall และพ้ืน B1, Liftcore B2 

 

 
 

ภาพที่ 46 View ดานหนาถึงช้ัน 11, แบบช้ัน Ground, Ground + เหล็กช้ัน 11, ไมแบบ Main 

Entrance, กออิฐช้ัน 3-4 (29 - 30 มิ.ย. 45) 

 

 
 

ภาพที่ 47 ถนน main Entrance เทปูนเสร็จ, Strand + เหล็กพื้นช้ัน 12, กออิฐชั้น 5-6 (4 ก.ค. 45) 
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ภาพที่ 48 ผูกเหล็ก Ramp ชั้น Ground, 17 ก.ค. 45 กออิฐ Q-Con ฉาบปูน ปูกระเบ้ืองศิลาดล, 

เทพื้นช้ัน Ground line 2.4, 5-LP กออิฐช้ัน 5-6 (11, 16 ก.ค. 45) 

 

 
 

ภาพที่ 49 กออิฐ ฉาบปูน, ปูกระเบ้ืองดินเผา, precast ชั้น 3 รูปดานอาคารถึงพื้นชั้น 18 (29, 30 

ก.ค. 45) 
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ภาพที่ 50 คานพื้นช้ัน 2, ปูกระเบ้ือง Mock up RM Hangwall ใตชั้น 2 (11 ส.ค. 45) 

 

 
 

ภาพที่ 51 ติดแผน Precast ชั้น 3-8 (22 ส.ค. 45) 

 

 
 

ภาพที่ 52 ฉาบปูน,ปูกระเบ้ือง, โครงฝา, open wall, รูปดานหนา, ST-4, อุปกรณ ALUMA (29 - 

30 ส.ค. 45) 
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ภาพที่ 53 Table form ALUMA, ร้ือแบบ Slipform, ต้ังเสาเอ็นกอนกออิฐ Q-Con (3, 12 ก.ย. 45) 

 

 
 

ภาพที่ 54 เท Topping พื้นชั้น 5 ต้ังแบบ Curb รับ Railing ที่ระเบียงช้ัน 9 (14 ก.ย. 45) 

 

 
 

ภาพที่ 55 รูปดานหนาอาคารผูกเหล็กพื้นชั้น 2 (30 ก.ย. 45) 
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ภาพที่ 56 ต้ังเสาเหล็กติดประตูเหล็ก (30 ก.ย. 45) 

 

 
 

ภาพที ่57 ต.ค. 45 – ก.พ. 46 เก็บงาน interior 
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ภาพที ่58 Table form ของ ALUMA Roof slab +107.30, Water tank (25 ก.ย. 45) 

 
 

 
 

ภาพที่ 59 ราวกันตก SS, สกัดกําแพงเดิม ทําถนน (30 ก.ย. 45) 
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โครงการลุมพินี เพลส วอเตอร คลิฟ (Lumpini Place Water Cliff) 
 ขอมูลโครงการ  
 1. บริษัทเจาของโครงการ LPN Development Public Co.,Ltd.  

 2. บริษัทผูออกแบบโครงการ LPN Development Public Co.,Ltd. 

 3. งบประมาณงานกอสราง 850 ลานบาท โดยแบงเปนซื้อโครงการ 450 ลานบาท 

และคากอสรางรวมคาดําเนินการ 400 ลานบาท 

 เดิมโครงการนี้เจาของโครงการ คือ บริษัท ไทยเฮาซ่ิง ดีเวลล็อปเมนท จํากัด ไดพัฒนา

โครงการในป พ.ศ.2541 และเมื่อกอสรางไปจนถึงงานโครงสรางประมาณ 50% และงาน

สถาปตยกรรมประมาณ 50% ของอาคาร A และ B (อาคาร C และ D ยังไมไดเร่ิมกอสราง) จนเกิด

ปญหาไมสามารถดําเนินการกอสรางตอไปได ทําใหหยุดกอสรางในเดือน ก.ค. 42 โดยหลังจากนั้น

ทางบริษัท LPN Development Public Co.,Ltd. ไดทําการซ้ือโครงการนี้ไปพัฒนาตอในป พ.ศ.

2544 และกอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ.2546 
 ลักษณะโครงการ  
 

 
  

ภาพที่ 60 แสดงโครงการลุมพินี เพลส วอเตอร คลิฟ 
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 โครงการลุมพินี เพลส วอเตอร คลิฟ เปนคอนโดมิเนียมสูง 37 ชั้น จํานวน 2 อาคาร

และคอนโดมิเนียมสูง 34 ชั้น จํานวน 2 อาคาร พื้นที่อาคารจํานวน 63,927 ตร.ม. 

 
 ที่ต้ังโครงการ 
 

 
 

ภาพที่ 61 แสดงแผนที่ต้ังโครงการลุมพินี เพลส วอเตอร คลิฟ 

 

 โครงการลุมพินี เพลส วอเตอร คลิฟต้ังอยูในซอยวัดโพธ์ิแมนคุณาราม ซึ่งมีความกวาง

ถนน 9 เมตร ออกสูถนนพระราม 3 ใกลกับหางเซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 
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 โซนผังเมือง 
 

 
 

 ภาพที่ 62 แสดงโซนผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครของโครงการโครงการลุมพินี เพลส วอเตอร คลิฟ 

 

 เนื่องจากในปจจุบัน ที่ต้ังโครงการของโครงการลุมพินี เพลส วอเตอร คลิฟ อยูในซอย

วัดโพธ์ิแมน ซึ่งมีความกวางถนน 9 เมตร อยูในโซนผังเมืองรวมกรุงเทพฯ สีน้ําตาล ย.9 FAR. 7 เทา 

ซึ่งมีขอจํากัดในเร่ืองของพื้นที่กอสราง, ที่วางของโครงการ (OSR.) ความกวางถนนที่มีผลตอความ

สูงของอาคารและขนาดของพื้นที่อาคาร และพื้นที่สีเขียว แตขณะนั้น (พ.ศ.2541) การขออนุญาต

กอสรางยังอางอิงจากกฏหมายเดิม คือ พรบ.ควบคุมอาคาร ป พ.ศ.2522 ซึ่งยังไมมีการกําหนด

โซนผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร โดยที่โครงการนี้มีการตอใบอนุญาตกอสรางอยางตอเนื่อง ซึ่งตอมา

จึงมีขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 และกฏหมายผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร (BMA) ออกมาบังคับใชในป พ.ศ.2549 ดังนั้นโครงการนี้จึงสามารถกอสรางได

ตามเงื่อนไขของกฏหมายเดิม โดยพิจารณาตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฏกระทรวง

ที่เกี่ยวของ 
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 สภาพโดยท่ัวไปโครงการกอนเขาไปกอสรางตอ  
 1. Tower A เปนอาคารสูง 37 ชั้น พื้นที่กอสรางโดยประมาณ 16,650 ตร.ม.  

  ความคืบหนางานโครงสราง 50% งานสถาปตยกรรม 20% งานระบบอาคาร 0% 

 2. Tower B เปนอาคารสูง 34 ชั้น พื้นที่กอสรางโดยประมาณ 15,300 ตร.ม.  

  ความคืบหนางานโครงสราง 50% งานสถาปตยกรรม 50% งานระบบอาคาร 20% 

 3. Tower C เปนอาคารสูง 34 ชั้น พื้นที่กอสรางโดยประมาณ 15,300 ตร.ม.  

  ความคืบหนางานงานโครงสราง 0% งานสถาปตยกรรม 0% งานระบบอาคาร 0% 

 4. Tower D เปนอาคารสูง 37 ชั้น พื้นที่กอสรางโดยประมาณ 16,650 ตร.ม.  

  ความคืบหนางานงานโครงสราง 0% งานสถาปตยกรรม 0% งานระบบอาคาร 0% 
 ระยะเวลาในการกอสราง 
 ก.ค. 2544 – ธ.ค. 2546  
 การปรับเปลี่ยนโครงสรางและงานสถาปตยกรรม  
 1. ไมมีการปรับเปล่ียนโครงสราง  

 2. มีการปรับเปล่ียนรูปแบบทางสถาปตยกรรมเล็กนอย  
 ปจจัยที่มีผลตอการฟนฟูโครงการ  
 เจาของโครงการสัญญาวาจะชวยเหลือกันต้ังแตกอนเศรษฐกิจจะฟุบ 
 
 รูปถายโครงการ 
 

 

   
 
ภาพที่ 63 มุมมองจากดานหนาโครงการ  
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ภาพที่ 64 รูปโครงการ  

 

 
 

ภาพที่ 65 บรรยากาศภายในโครงการ  
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ภาพที่ 66 อาคารจอดรถ  
 
 

 
 
ภาพที่ 67 ทางเช่ือมระหวาง 2 อาคาร  
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ภาพที่ 68 ระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร 
 

 
 
ภาพที่ 69 พื้นที่เดิมของโครงการแบงขายออกไป 
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โครงการแกรนด ปารค วิว อโศก (Grand Park View Asoke) (ชื่อเดิม JB Place) 
 ขอมูลโครงการ  
 1. บริษัทเจาของโครงการ High Rise Development Co.,Ltd.  

 2. งบประมาณงานกอสราง 1,620 ลานบาท  

 ในตอนแรกเริ่มกอสรางในป พ.ศ.2536 โดยใชชื่อโครงการวา JB Place และหยุด

กอสรางในป พ.ศ.2540 โดยดําเนินการงานโครงสราง, สถาปตยกรรม, งานระบบไฟฟาและ

สุขาภิบาลแลวเสร็จประมาณ 75% และทางบริษัทประสบกับปญหาวิกฤตเศรษฐกิจในปนั้น (พ.ศ.

2540) และทาง High Rise Development Co.,Ltd. ไดเขามาซ้ือโครงการและนํามาพัฒนาตอในป 

พ.ศ.2546 และกอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ.2547 
 ลักษณะโครงการ  
  

 
 

ภาพที่ 70 แสดงโครงการแกรนด ปารค วิว อโศก 
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 โครงการโครงการแกรนด ปารค วิว อโศกเปนอาคารประเภท Mixed used ขนาดพื้นที่

โครงการ 3-1-98 ไร ประกอบไปดวยพื้นที่รานคาและพาณิชยกรรม,โรงแรม, เซอรวิส อพารทเมนท 

สูง 34 ชั้นและจอดรถใตอาคาร 2 ชั้น รวมพื้นที่ 61,673 ตารางเมตร  
 
 ที่ต้ังโครงการ 
 

 
 

ภาพที่ 71 แสดงแผนที่ต้ังโครงการแกรนด ปารค วิว อโศก 

 

 โครงการแกรนด ปารค วิว อโศก ต้ังอยูบนถนนอโศก ซึ่งมีความกวางถนน 18 เมตร อยู

ตรงขามกับตึก GMM Grammy 
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 โซนผังเมือง 
 

 
 

ภาพที่ 72 แสดงโซนผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครของโครงการแกรนด ปารค วิว อโศก 

 

 เนื่องจากในปจจุบัน ที่ต้ังโครงการของโครงการโครงการแกรนด ปารค วิว อโศกอยูบน

ถนนอโศก อยูในโซนผังเมืองรวมกรุงเทพฯ สีแดง พ.5 FAR 10 เทา ซึ่งมีการจํากัดในเร่ืองของพ้ืนที่

กอสราง, ที่วางของโครงการ (OSR) และพ้ืนที่สีเขียว แตขณะน้ัน (พ.ศ.2543) การขออนุญาต

กอสรางยังอางอิงจากกฏหมายเดิม คือ พรบ.ควบคุมอาคาร ป พ.ศ.2522 ซึ่งยังไมมีการกําหนด

โซนผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งตอมาจึงมี ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองควบคุมอาคาร 

พ.ศ.2544 และกฏหมายผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (BMA) ออกมาบังคับใชในป พ.ศ.2549 

ดังนั้นโครงการนี้จึงไมตองพิจารณาในเร่ืองของกฏหมายผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เพียงแต

พิจารณาตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฏกระทรวงที่เกี่ยวของ 
 สภาพโดยท่ัวไปโครงการกอนเขาไปดําเนินการกอสรางตอ  
 กอสรางไปแลว 75%  

 ชั้นใตดิน – ชั้น 8 100% 

 ชั้น 9 – ชั้น 34 67% 
 ระยะเวลาในการกอสราง 
 พ.ศ.2546-2547 จํานวน 15 เดือน 
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 การปรับเปลี่ยนโครงสรางและงานสถาปตยกรรม  
 1. มีการปรับเปล่ียนรูปแบบของหองชุดเพื่อใหเหมาะสมกับงานขาย สวนพื้นที่อ่ืนๆ

กอสรางตาม แบบเดิม 

 2. เนื่องจากโครงสรางเดิมและงานกอสรางดําเนินการไปแลว 75% จึงเปนการเขาไป

ดําเนินการกอสรางตอใหแลวเสร็จ 
 การเจรจา 
 ปรับโครงสรางหนี้กับเจาหนี้การคาโดยวิธีการเพิ่มทุน 
 แนวทางการแกไขปญหา 
 1. ซื้อหุนและหนี้จากเจาหนี้เพื่อเปนผูถือหุนรายใหญ ในสัดสวน 75% 

 2. ปรับโครงสรางหนี้กับเจาหนี้โดยวิธีการเพิ่มทุนเพื่อนํามาชําระหนี้ 

 3. ารใชกลยุทธทางการตลาด 

 4. คืนเงินวางมัดจําและเงินผอนดาวนเต็มจํานวนใหแกลูกคาเดิม 

 5. ยื่นใบขออนุญาตส่ิงแวดลอมและใบขออนุญาตกอสรางใหม 

 6. ปรับรูปแบบหองชุดใหมีความหลากหลาย 

 7. ใชผูรับเหมาที่เปนพันธมิตร จะไดสวนลดประมาณ 20% 

 8. ต้ังเปากอสรางใหแลวเสร็จพรอมโอนภายใน 15 เดือน 
 รูปถายโครงการ 
 

 
 

ภาพที่ 73 ภาพกอนเขาไปดําเนินการกอสรางตอ 
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ภาพที่ 74 บริเวณภายนอกอาคาร 

 
 

    
 

ภาพที่ 75 บริเวณภายในอาคาร 
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โครงการ IDEO Verve ราชปรารภ 
 ขอมูลโครงการ  
 1. บริษัทเจาของโครงการ Ananda Development Co.,Ltd.  

 2. บริษัทผูออกแบบโครงการ Windmill Architect Co.,Ltd.  

 3. บริษัทผูรับเหมาโครงการ Lox-Build Group Co.,Ltd.  

 4. มูลคาโครงการ 1,600 ลานบาท  

 โดยในตอนแรกนั้น บริเวณที่ดินดังกลาวเปนของ บริษัท เจ.เจ. โฮเต็ล จํากัด ซึ่งได

พัฒนาโครงการเปนอาคารสํานักงาน,พักอาศัย และพาณิชย สูง 25 ชั้น ใตดิน 1 ชั้น ซึ่งเร่ิมการ

กอสรางในป พ.ศ.2541 โดยไดกอสรางงานโครงสรางไปจนถึงช้ัน 5 แลวก็หยุดการกอสรางไป 

หลังจากนั้น ในป พ.ศ.2544 ก็ดําเนินการกอสรางตอไปไดอีกจนถึงช้ัน 6 และก็หยุดดําเนินการ

กอสรางไปอีกคร้ัง ตอมาในป พ.ศ.2550 บริษัทอนันดา ดีเวลล็อปเมนท จํากัด มหาชน ไดทําการ

ซื้อที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางบริเวณดังกลาว และไดสงทีมสํารวจเขาไปเพื่อตรวจสอบโครงสราง 

ขณะเดียวกันทีม Project Development ก็ไดทําการออกแบบและจัดทํา Feasibility Study เม่ือนํา

งานทั้ง 2 สวนมารวมกัน ปรากฏวา แบบกอสรางเดิมและโครงสรางอาคารเดิม ไมสามารถ

ตอบสนองวัตถุประสงคของการใชสอยและพื้นที่ใชสอยไดตามที่เจาของโครงการตองการ ทําให

ตัดสินใจทุบอาคารหลังเดิมออก เหลือเพียงที่ดินเปลา และดําเนินการออกแบบเพื่อขออนุญาตการ

กอสรางใหม ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้น ทางทีม Project Development นั้น ไดจัดทํา Feasibility Study ใน 

Scenario ของการซ้ือ Assets มาเพื่อทุบทิ้งเหลือเพียงที่ดินเปลาไวดวย ซึ่งเห็นวาการทุบทิ้งเพื่อ

กอสรางใหมนั้นคุมคากวา และไมมีปญหาตามมาในภายหลัง  
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 ลักษณะโครงการ  
  

 
 

ภาพที่ 76 แสดงโครงการ Ideo Verve Ratchaprarop 

 

 โครงการ Ideo Verve Ratchaprarop เปนคอนโดมิเนียม High-rise สูง 34 ชั้น บน

พื้นที่ 2-2-5.9 ไร จํานวน 447 ยูนิต มี 3 แบบ คือ ขนาด 1 หองนอน 31.50-35.00 ตร.ม., ขนาด 1 

หองนอนพิเศษ 47.20-55.50 ตร.ม. และ ขนาด 2 หองนอน 68.50-71.25 ตร.ม. ราคาเร่ิมตนที่ 2.7 

ลานบาท เปนงานสถาปตยกรรมที่โดดเดนเปนเอกลักษณ สะทอนรสนิยมเหนือระดับของผูอยู

อาศัย และการใชชีวิตที่ไมธรรมดา นอกจากนั้น พื้นที่ภายในหองไดถูกออกแบบใหใชประโยชนได

สูงสุดในทุกตารางเมตร และพรอมปรับเปล่ียนไดตามการใชงานทุกรูปแบบ พรอมส่ิงอํานวยความ

สะดวกมากมายพื้นที่สวนกลาง Swimming Pool,Kid Pool, Spa Pool, ฟตเนส สวนสวนกลาง 

ลิฟทโดยสาร 3 ตัว ระบบเขาออกดวยบัตรผาน Key Card System,CCTV,เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง บนทําเลใจกลางเมืองติด Airport Link สถานีราชปรารถ เพียง 15 เมตร 



 100 

ซึ่งเช่ือมตอกับรถไฟฟาบีทีเอส ทําใหการเดินทางรวดเร็วทุกจุดหมาย คลองตัวทุกเสนทาง ทั้งราช

ดําริ พญาไทและสีลม หรือเสนทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ 

 
 ที่ต้ังโครงการ 
 

 
 

ภาพที่ 77 แสดงแผนที่ต้ังโครงการโครงการ Ideo Verve Ratchaprarop 

 

 โครงการ Ideo Verve Ratchaprarop ต้ังอยูบนถนนราชปรารภ ซึ่งมีความกวางถนน 

15 เมตร อยูใกลกับสถานีรถไฟฟาแอรพอรท ลิงค สถานีราชปรารถ 15 เมตร 
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 โซนผังเมือง 
 

 
 

ภาพที่ 78 แสดงโซนผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครของโครงการ Ideo Verve Ratchaprarop 

 

 เนื่องจากในปจจุบัน ที่ต้ังโครงการของโครงการ Ideo Verve Ratchaprarop อยูบน

ถนนราชปรารภ อยูในโซนผังเมืองรวมกรุงเทพฯ สีแดง พ.5 FAR 10 เทา ซึ่งมีการจํากัดในเร่ืองของ

พื้นที่กอสราง, ที่วางของโครงการ (OSR) และพื้นที่สีเขียว แตขณะนั้น (พ.ศ.2543) การขออนุญาต

กอสรางยังอางอิงจากกฏหมายเดิม คือ พรบ.ควบคุมอาคาร ป พ.ศ.2522 ซึ่งยังไมมีการกําหนด

โซนผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งตอมาจึงมีขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองควบคุมอาคาร 

พ.ศ.2544 และกฏหมายผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (BMA) ออกมาบังคับใชในป พ.ศ.2549 

ดังนั้นโครงการนี้จึงไมตองพิจารณาในเร่ืองของกฏหมายผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เพียงแต

พิจารณาตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฏกระทรวงที่เกี่ยวของ 
 สภาพโดยท่ัวไปโครงการกอนเขาไปดําเนินการกอสรางตอ  
 สภาพเปนโรงแรม,ที่อยูอาศัย,พาณิชยและอาคารจอดรถ แตทางเจาของโครงการ

ตองการพัฒนาเปนคอนโดมิเนียมเพื่ออยูอาศัย โดยสรางคางอยูที่งานโครงสรางชั้นที่ 6 
 ระยะเวลาในการกอสราง 
 มิ.ย. 52 – ก.ย.54 ประมาณ 2 ป 3 เดือน 
 การปรับเปลี่ยนโครงสรางและงานสถาปตยกรรม  
 ไมมี เนื่องจากร้ืออาคารหลังเดิมออก และกอสรางใหม 
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 ปญหาท่ีเกิดขึ้น 
 1. เนื่องจากทางเจาของโครงการพยายามรักษาอาคารหลังเดิมเอาไว จึงทําการ

ออกแบบพื้นที่ใชสอยใหมตาม grid line เดิม และโครงสราง 
 การเจรจา 
 ไมมีปญหากับมวลชนขางเคียง 
 แนวทางการแกไขปญหา 
 เนื่องจาก function การใชงานไมลงตัว ซึ่งอาจจะทําใหการลงทุนไมคุมคา จึงทาํใหตอง

ตัดสินใจร้ือถอนอาคารเดิมออกทั้งหมด 
 ความกาวหนางานกอสราง 
 

 

 

  
 

ภาพที่ 79 สภาพทั่วไปกอนเขาไปกอสรางตอ 
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 แบบทางสถาปตยกรรม 
 

 

  

   

   

  
 
ภาพที่ 80 แบบสถาปตยกรรม ผัง และรูปดาน 
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 ความกาวหนางานกอสราง 
 

 

    
 

ภาพที่ 81 ความกาวหนางานกอสรางเดือน มิ.ย. 52 
 

 

    
 

ภาพที่ 82 ความกาวหนางานกอสรางเดือน ก.ค. 52 

 
 

    
 

ภาพที่ 83 ความกาวหนางานกอสรางเดือน ส.ค. 52 
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ภาพที่ 84 ความกาวหนางานกอสรางเดือน ก.ย. 52 

 
 

    
 

ภาพที่ 85 ความกาวหนางานกอสรางเดือน ต.ค. 52 

 
 

    
 

ภาพที่ 86 ความกาวหนางานกอสรางเดือน พ.ย. 52 
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ภาพที่ 87 ความกาวหนางานกอสรางเดือน ธ.ค. 52 

 
 

    
 

ภาพที่ 88 ความกาวหนางานกอสรางเดือน ม.ค. 53 

  
 

    
 

ภาพที่ 89 ความกาวหนางานกอสรางเดือน ก.พ. 53 
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ภาพที่ 90 ความกาวหนางานกอสรางเดือน มี.ค. 53 

 
 

    
 

ภาพที่ 91 ความกาวหนางานกอสรางเดือน เม.ย. 53 

 
 

    
 

ภาพที่ 92 ความกาวหนางานกอสรางเดือน พ.ค. 53 
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ภาพที่ 93 ความกาวหนางานกอสรางเดือน มิ.ย. 53 

 
 

    
 

ภาพที่ 94 ความกาวหนางานกอสรางเดือน ก.ค. 53 

 
 

    
 

ภาพที่ 95 ความกาวหนางานกอสรางเดือน ส.ค. 53 
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ภาพที่ 96 ความกาวหนางานกอสรางเดือน ก.ย. 53 

 
 

    
 

ภาพที่ 97 ความกาวหนางานกอสรางเดือน ต.ค. 53 

 
 

    
 

ภาพที่ 98 ความกาวหนางานกอสรางเดือน พ.ย. 53 
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ภาพที่ 99 ความกาวหนางานกอสรางเดือน ธ.ค. 53 

 
 

    
 

ภาพที่ 100 ความกาวหนางานกอสรางเดือน ม.ค. 54 

 
 

    
 

ภาพที่ 101 ความกาวหนางานกอสรางเดือน ก.พ. 54 
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ภาพที่ 102 ความกาวหนางานกอสรางเดือน มี.ค. 54 

 
 

    
 

ภาพที่ 103 ความกาวหนางานกอสรางเดือน เม.ย. 54 

 
 

    
 

ภาพที่ 104 ความกาวหนางานกอสรางเดือน พ.ค. 54 
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ภาพที่ 105 ความกาวหนางานกอสรางเดือน มิ.ย. 54 

 
 

    
 

ภาพที่ 106 ความกาวหนางานกอสรางเดือน ก.ค. 54 

 
 

    
 

ภาพที่ 107 ความกาวหนางานกอสรางเดือน ส.ค. 54 
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บทที่ 4 
 

วิเคราะหขอมูลจากกรณศีึกษา 
 

กรณีศึกษาที่ 1 โครงการ Center Point Witthayu 
 ที่ต้ัง : ถนนวิทยุ 

 ประเภทโครงการ : เซอรวิส อพารทเมนท  
 เหตุผลในการพิจารณาเลือกลงทุนกอสราง 
 1. ทําเลที่ต้ังโครงการอยูติดกับถนนใหญและใกลกับสถานีรถไฟฟาสถานีเพลินจิต อีก

ทั้งอยูในแหลงเศรษฐกิจและการทองเที่ยวจากชาวตางชาติ ทําใหมีศักยภาพในการพฒันาโครงการ 

โดยที่ผูพัฒนาโครงการนั้นเลือกทําเลเปนหนึ่งในปจจัยเร่ิมตนในการพิจารณาลงทุนกอสรางอาคาร

ที่สรางคาง 

 2. มีการตออายุใบอนุญาตกอสรางเดิมอยางตอเนื่องทุกป ทําใหสามารถกอสรางได

ตามแบบขออนุญาตกอสรางเดิมได และผูพัฒนาโครงการสามารถเพิ่มโอกาสตัดสินใจไดงายข้ึนใน

การเลือกโครงการแหงนี้มาทําการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโครงการ 

 3. การซื้อที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางในสมัยกอน ราคายังไมสูงมากเทากับปจจุบัน ทําให

เปนอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อใหผูพัฒนาโครงการจัดทําการศึกษาความเปนไปไดโครงการเปรียบเทียบ

กันกับการลงทุนบนที่ดินเปลา หากมีการลงทุนซ้ือที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางในทําเลที่ดี 

 4. สภาพของโครงสรางที่ยังสามารถใชการได จะทําใหประหยัดตนทุนโครงการและ

ระยะเวลาไปไดเมื่อเทียบกับการลงทุนในปจจุบันที่ทั ้งราคาที่ดินและคากอสรางไดขยับราคา

สูงข้ึน 
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 ตารางเปรียบเทียบการใหคะแนนของการลงทุนในแบบตาง ๆ  
 

ตารางที่ 25   แสดงการเปรียบเทียบการใหคะแนนของโครงการ Center Point Witthayu  

 

ปจจัยที่เกี่ยวของเพื่อ 

นํามาพจิารณา 

Scenario 1 

การลงทุนตาม

เหตุการณที่เกดิข้ึน

จริง ในป 2541-

2546โดยซ้ือ 

Land+Asset แลว

กอสรางตามแบบ

ใหมโดยใชโครงสราง

เดิมบางสวนกอน

กฏหมายป พ.ศ. 

2544 

Scenario 2 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติ 

ในป 2555 โดยซ้ือ 

Land+Asset  

แลวกอสรางตาม

แบบขออนุญาต เดิม 

Scenario 3 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติ 

ในป 2555 โดยซ้ือ 

Land+Asset  

แลวร้ือถอนอาคาร

เดิมออกและ 

กอสรางอาคาร 

ตามกฏหมายใหม 

ทําเลที่ต้ังโครงการ 3 3 3 

ใบอนุญาตกอสราง 3 3 3 

ราคาที่ดิน 3 2 2 

ราคาคากอสราง 3 2 2 

พื้นที่กอสรางสูงสุด 2 2 3 

พื้นที่จะตองกอสรางจริง 2 2 3 

ประโยชนจากโครงสรางเดิม 3 3 2 

พื้นที่ขาย 3 3 2 

ราคาขาย 2 2 3 

กฏหมายที่เกี่ยวของ 3 3 2 

รวม 27 25 25 

* หมายเหตุ 3 = มากที่สุด, 2 = ปานกลาง, 1 = นอยที่สุด 
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 การลงทุนในแบบตาง ๆ  
 เหตุการณที่ 1 การลงทุนตามเหตุการณที่เกิดข้ึนจริงในป พ.ศ.2541-2546 โดยซื้อ

ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางคาง แลวกอสรางตามแบบใหมโดยใชโครงสรางเดิมบางสวนกอนขอบัญญัติ 

กทม. เร่ืองควบคุมอาคาร ป พ.ศ.2544 จะบังคับใช 

 เหตุผลในการพิจารณาเลือกลงทุนกอสรางตามเหตุการณที่ 1 
 ขอไดเปรียบ 
 1. ทําเลที่ต้ังโครงการอยูติดถนนวิทยุและใกลกับสถานีรถไฟฟาเพลินจิตและอยูใกล

แหลงชุมชนและเศรษฐกิจ 

 2. ราคาที่ดินและราคาคากอสรางมีการปรับข้ึนทุกป ดังนั้นหากผูพัฒนาโครงการเลือก

โครงการที่มีทําเลที่ดี มีศักยภาพในการลงทุนซึ่งรวมถึงมีการศึกษาความเปนไปไดโครงการมากอน 

จะทําใหไดเปรียบคูแขง 

 3. มีการตออายุใบอนุญาตกอสรางเดิมอยางตอเนื่องทุกป ทําใหผูพัฒนาโครงการมี

ตัวเลือกในการพิจารณาแนวทางการลงทุนไดมากข้ึน ซึ่งการลงทุนโครงการโดยซ้ือที่ดินพรอมส่ิง

ปลูกสรางที่คางเดิมมาทําตอนั้น ถือวาเปนขอไดเปรียบในการพิจารณาเนื่องจากผูพัฒนาโครงการ

สามารถดําเนินการกอสรางตอไดเลย หรือศึกษาความเปนไปไดเพื่อดําเนินการในรูปแบบอ่ืน ๆ  

 4. พื้นที่ที่ทําการกอสรางไปแลวนั้น เปนสวนของโครงสรางช้ันใตดินจํานวน 4 ชั้น ซึ่งมี

การทํา Bracing, Footing, Retaining wall ไวหมดแลว ซึ่งถือวาเปนชวงที่ใชระยะเวลาการกอสราง

นานพอสมควรในข้ันตอนนี้ สําหรับ Progress ที่ทําไปแลวนั้นประมาณ 15% หากสามารถใช

โครงสรางชั้นใตดินเดิมได ก็จะชวยใหประหยัดตนทุนโครงการและระยะเวลาไปพอสมควร 

 5. จากการเจรจาตอรองซื้อขายกันนั้น ทางเจาของโครงการสามารถกอสรางตอไดใน

ราคา 341 ลานบาท จากราคาที่ควรจะเปนคือ 403 ลานบาท (พื้นที่กอสรางสวนที่เหลือ x ราคาคา

กอสราง ณ ป พ.ศ. 2541)  
 ขอเสียเปรียบ 
 1. เนื่องจากมีโครงสรางเกาบางสวนเขามาเกี่ยวของกับการออกแบบอาคารใหม ทาํให

ยากตอการผสมผสานการออกแบบระหวางโครงสรางเกาใหเขากับโครงสรางใหม การออกแบบจึง

ตองคํานึงถึงการคํานวณโครงสรางทางวิศวกรรมใหแมนยําละเอียดถวนมากข้ึนรวมไปถึงลักษณะ

ทางกายภาพของสภาพโครงสราง ณ เวลานั้นดวย 

 2. พื้นที่ที่สามารถกอสรางจริงหากมีการยื่นขออนุญาตกอสรางใหมจะมากกวาพื้นที่

กอสรางตามใบอนุญาตเดิม ซึ่งพื้นที่กอสรางตามใบอนุญาตเดิมคือ 33,000 ตร.ม. แตวาหากมีการ

ขออนุญาตกอสรางใหมตามใบอนุญาตกอสรางใหม  จะสามารถใชกฏหมายผังเมืองรวม
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กรุงเทพมหานคร ซึ่งกฏหมายผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (BMA) ไดออกมาบังคับใชในป พ.ศ.

2549 โดยที่ที่ดินแหงนี้อยูโซนพาณิชยกรรม สีแดง พ.5 FAR.10 ซึ่งสามารถกอสรางไดพื้นที่สูงสุด 

42,680 ตร.ม.  

 3. การเปล่ียนแปลงประเภทของอาคารจากเดิมคือ อาคารสํานักงานมาเปนเซอรวิสอ

พารทเมนทนั้น ตองคํานึงถึงฟงกชั่นการใชงาน, การขายและการตลาด, พื้นที่ขายที่อาจจะเพิ่มหรือ

ลดลง, จํานวนที่จอดรถตามกฏหมายที่จะสอดคลองกันกับประเภทของอาคารที่ทําการยื่นขอ

อนุญาต (ในที่นี่อาคารสํานักงานกําหนดใหมีที่จอดรถ 1 คัน ตอพื้นที่อาคารรวม 60 ตร.ม. สวน

เซอรวิสอพารทเมนทถือวาอยูในประเภทอาคารอยูอาศัยรวมกําหนดใหมีที่จอดรถ 1 คัน ตอพื้นที่

อาคารรวม 120 ตร.ม.) 

 4. ราคาขายตอ ตร.ม. สําหรับอาคารที่สรางคางและนํามากอสรางตอนั้น ไมสามารถ

จะขายไดเทากับอาคารที่ทําการกอสรางใหทั้งอาคาร เนื่องจากการรับรูขอมูลขาวสารของผูบริโภค 

 เหตุการณที่ 2 การลงทุนตามเหตุการณสมมุติในป พ.ศ. 2555 โดยซ้ือที่ดินพรอมส่ิง

ปลูกสรางคาง แลวกอสรางตามแบบขออนุญาตเดิม 
 ขอไดเปรียบ 
 1. ทําเลที่ต้ังโครงการอยูติดถนนวิทยุและใกลกับสถานีรถไฟฟาเพลินจิตและอยูใกล

แหลงชุมชนและเศรษฐกิจ 

 2. มีการตออายุใบอนุญาตกอสรางเดิมอยางตอเนื่องทุกป ทําใหผูพัฒนาโครงการมี

ตัวเลือกในการพิจารณาแนวทางการลงทุนไดมากข้ึน ซึ่งการลงทุนโครงการโดยซ้ือที่ดินพรอมส่ิง

ปลูกสรางที่คางเดิมมาทําตอนั้น ถือวาเปนขอไดเปรียบเน่ืองจากผูพัฒนาโครงการสามารถ

ดําเนินการกอสรางตอไดเลย หรือศึกษาความเปนไปไดเพื่อดําเนินการในรูปแบบอ่ืน ๆ  

 3. พื้นที่ที่ทําการกอสรางไปแลวนั้น เปนสวนของโครงสรางช้ันใตดินจํานวน 4 ชั้น ซึ่งมี

การทํา Bracing, Footing, Retaining wall ไวหมดแลว ซึ่งถือวาเปนชวงที่ใชระยะเวลาการ

กอสรางนานพอสมควรในข้ันตอนนี้ สําหรับ Progress ที่ทําไปแลวนั้นประมาณ 15% หากสามารถ

ใชโครงสรางช้ันใตดินเดิมได ก็จะชวยใหประหยัดตนทุนโครงการและระยะเวลาไปพอสมควร 
 ขอเสียเปรียบ 
 1. การลงทุนในป พ.ศ.2555 นั้น ปจจัยหลักของการพิจารณาเลือกโครงการสรางคาง

มาทําตอนั้นคือราคาที่ดินและราคาคากอสรางที่มีการปรับตัวสูงข้ึน ทําใหผูพัฒนาโครงการตอง

ทําการศึกษาความเปนไปไดในหลาย ๆ เหตุการณ เพื่อพิจารณาอยางละเอียดอีกคร้ัง หากยงัอยาก

ที่จะไดที่ดินแหงนี้เพื่อมาพัฒนาตอ 
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 2. เนื่องจากเงื่อนไขที่จะตองกอสรางตามใบอนุญาตเดิมนั้น ซึ่งมีพื้นที่กอสรางตาม

ใบอนุญาตทั้งหมด 33,000 ตร.ม. ซึ่งกอสรางไดนอยกวากรณีที่ร้ือถอนอาคารเดิมแลวกอสรางตาม

กฏหมายใหมและใบอนุญาตกอสรางใหม ทําใหหากมีการเลือกลงทุนกอสรางตามเหตุการณนี้แลว

จะถูกจํากัดในเร่ืองของพื้นที่กอสรางและพื้นที่ขายตามมา 

 3. พื้นที่ที่ทําการกอสรางไปแลวนั้น ถูกทิ้งรางไวนาน 3 ป และมีพื้นที่บางสวนโดนน้ํา

และโคลนทวมอยู 2 ชั้น ทําใหตองมีการเขาไปสํารวจสภาพของโครงสรางเดิมวายังสามารถใชการ

ไดอยูหรือไม 

 4. เนื่องจากเปนอาคารที่สรางคางและนําโครงสรางเดิมมากอสรางตอ ทําใหราคาขาย

ตอ ตร.ม. นั้นไมสามารถขายไดเทากับอาคารที่ทําการกอสรางใหมทั้งอาคารเนื่องจากการรับรู

ขอมูลขาวสารของผูบริโภค  

 เหตุการณที่ 3 การลงทุนตามเหตุการณสมมุติในป พ.ศ. 2555 โดยซ้ือที่ดินพรอมส่ิง

ปลูกสรางคาง แลวร้ือถอนอาคารเดิมออกและกอสรางอาคารตามกฏหมายใหม 
 ขอไดเปรียบ 
 1. ทําเลที่ต้ังโครงการอยูติดถนนวิทยุและใกลกับสถานีรถไฟฟาเพลินจิตและอยูใกล

แหลงชุมชนและเศรษฐกิจ 

 2. พื้นที่กอสรางจากกฏหมายผังเมือง กทม. ป 2549 ทําใหที่ดินแหงนีส้ามารถกอสราง

อาคารไดพื้นที่ 42,680 ตร.ม. ซึ่งมากกวาพื้นที่กอสรางตามใบอนุญาตกอสรางเดิมที่สรางอาคารได

เพียง 33,000 ตร.ม. 

 3. เนื่องจากเปนอาคารที่กอสรางข้ึนมาใหม จึงสามารถขายในราคาที่ดีกวาอาคารที่

สรางคางไวแลวนํากลับมาสรางตอ 
 ขอเสียเปรียบ 
 1. การลงทุนในป พ.ศ.2555 นั้น ปจจัยหลักของการพิจารณาเลือกโครงการสรางคาง

มาทําตอนั้นคือราคาที่ดินและราคาคากอสรางที่มีการปรับตัวสูงข้ึน ทําใหผูพัฒนาโครงการตอง

ทําการศึกษาความเปนไปไดในหลาย ๆ เหตุการณ เพื่อพิจารณาอยางละเอียดอีกคร้ัง หากยงัอยาก

ที่จะไดที่ดินแหงนี้เพื่อมาพัฒนาตอ 
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 ตารางสรุปการลงทุนการกอสรางในแบบตาง ๆ  
 

ตารางที่ 26   สรุปการลงทุนการกอสรางของโครงการ Center Point Witthayu  

 

ลําดับ รายละเอียด Scenario 1 

การลงทุนตาม

เหตุการณทีเ่กดิข้ึน

จริง ในป 2541-2546

โดยซื้อ Land+Asset 

แลวกอสรางตามแบบ

ใหมโดยใชโครงสราง

เดิมบางสวนกอน

กฏหมายป พ.ศ.2544 

Scenario 2 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติในป 

2555 โดยซ้ือ 

Land+Asset แลว

กอสรางตามแบบขอ

อนุญาตเดิม 

Scenario 3 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติในป 

2555 โดยซ้ือ 

Land+Asset แลวร้ือ

ถอนอาคารเดิมออก

และกอสรางอาคาร

ตามกฏหมายใหม 

1 เจาของโครงการ Land and House Public Co.,Ltd. 

2 ผูออกแบบ Plan Architect Co.,Ltd. 

3 ผูรับเหมา Italian-Thai Development Public Co.,Ltd. 

4 ประเภทของ

อาคาร(กอน) 

อาคารสํานักงาน อาคารสํานักงาน ที่ดินเปลา 

5 ประเภทของ

อาคาร(หลัง) 

เซอรวิสอพารทเมนท คอนโดมิเนยีม คอนโดมิเนยีม 

6 ประเภทโครงการ เซอรวิสอพารทเมนท 

27 ชั้น และช้ันใตดิน 

4 ชั้นสําหรับจอดรถ 

คอนโดมิเนยีม28 ชั้น 

และช้ันใตดิน 4 ชั้น

สําหรับจอดรถ 

คอนโดมิเนยีม28 ชั้น 

และช้ันใตดิน 4 ชั้น

สําหรับจอดรถ 

7 ที่ต้ัง ถนนวทิย ุ

8 ความกวางถนน 27 เมตร 

9 โซนผังเมือง - - แดง (พ.5) 

10 FAR. - - 10 

11 ขนาดโครงการ 

(ไร) 

2-2-67 ไร 
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ตารางที่ 26   สรุปการลงทุนการกอสรางของโครงการ Center Point Witthayu  (ตอ) 

 

ลําดับ รายละเอียด Scenario 1 

การลงทุนตาม

เหตุการณทีเ่กดิข้ึน

จริง ในป 2541-2546

โดยซื้อ Land+Asset 

แลวกอสรางตามแบบ

ใหมโดยใชโครงสราง

เดิมบางสวนกอน

กฏหมายป พ.ศ.2544 

Scenario 2 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติในป 

2555 โดยซ้ือ 

Land+Asset แลว

กอสรางตามแบบขอ

อนุญาตเดิม 

Scenario 3 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติในป 

2555 โดยซ้ือ 

Land+Asset แลวร้ือ

ถอนอาคารเดิมออก

และกอสรางอาคาร

ตามกฏหมายใหม 

12 พื้นที่กอสรางที่

สามารถสรางได

ตามกฏหมาย 

51,216 ตร.ม. 51,216 ตร.ม. 42,680 ตร.ม. 

13 ราคาที่ดิน (บาท / 

ตร.วา) 

450,000 บาท 

* ราคาที่ดิน ณ  

ป 2541 

1,200,000 บาท 

*ราคาที่ดิน ณ  

ป 2554 

1,200,000 บาท 

*ราคาที่ดิน ณ  

ป 2554 

14 รวมราคาที่ดิน 

(บาท) 

480,150,000 บาท 1,280,400,000 บาท 1,280,400,000 บาท 

15 พื้นที่กอสราง 

(ตร.ม.) 

33,000 ตร.ม. 

*พื้นที่กอสรางทั้ง 

หมดตามแบบใหม 

33,000 ตร.ม. 

*พื้นที่กอสรางทั้ง 

หมดตามใบอนุญาต 

42,680 ตร.ม. *พืน้ที ่

กอสรางจากการทํา 

Feasibility Study 

16 พื้นที่ทีก่อสรางไป

แลว 

4,950 ตร.ม. 

* กอสรางไปแลว 4 

ชั้น คิดเปน 15% 

4,950 ตร.ม. 

* กอสรางไปแลว 4 

ชั้น คิดเปน 15% 

- 

17 พื้นที่ทีก่อสรางที่

ยังกอสรางไมแลว

เสร็จคงเหลือ 

28,050 ตร.ม. 28,050 ตร.ม. 42,680 ตร.ม. 
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ตารางที่ 26   สรุปการลงทุนการกอสรางของโครงการ Center Point Witthayu  (ตอ) 

 

ลําดับ รายละเอียด Scenario 1 

การลงทุนตาม

เหตุการณทีเ่กดิข้ึน

จริง ในป 2541-2546

โดยซื้อ Land+Asset 

แลวกอสรางตามแบบ

ใหมโดยใชโครงสราง

เดิมบางสวนกอน

กฏหมายป พ.ศ.2544 

Scenario 2 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติในป 

2555 โดยซ้ือ 

Land+Asset แลว

กอสรางตามแบบขอ

อนุญาตเดิม 

Scenario 3 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติในป 

2555 โดยซ้ือ 

Land+Asset แลวร้ือ

ถอนอาคารเดิมออก

และกอสรางอาคาร

ตามกฏหมายใหม 

18 ราคาคากอสราง 

(บาท/ตร.ม.) 

14,400 บาท/ตร.ม. 

*ราคาคากอสราง  

ณ ป 2541 

14,400 บาท/ตร.ม. 

*ราคาคากอสราง  

ณ ป 2541 

24,750 บาท/ตร.ม. 

*ราคาคากอสราง  

ณ ป 2554 

19 รวมคากอสราง

ทั้งหมด 

71,280,000 บาท 

(ลําดับที่ 16 x 18) 

71,280,000 บาท 

(ลําดับที่ 16 x 18) 

1,056,330,000 บาท 

(ลําดับที่ 17 x 18) 

20 รวมราคาคาทีดิ่น 

+ราคาคากอสราง 

551,430,000 บาท 

(ลําดับที่ 14 +19) 

1,351,680,000 บาท 

(ลําดับที่ 14 +19) 

2,336,730,000 บาท 

(ลําดับที่ 14 +19) 

21 ราคาที่ดิน+Asset 

ที่ซื้อมาเพื่อ

ดําเนนิการตอ 

496,287,000 บาท 

*discount rate 10% 

1,216,512,000 บาท 

*discount rate 10% - 

22 ราคาคากอสราง 

(บาท/ตร.ม.) เมื่อ

นํามาทาํตอ 

17,275 บาท/ตร.ม. 

*ราคาคากอสราง ณ 

ป 2544 

24,750 บาท/ตร.ม. 

*ราคาคากอสราง ณ 

ป 2555 

- 

23 คาร้ือถอน

โครงสรางอาคาร

เดิมออก 

- - 

7,128,000 บาท 

(10% ของคา

กอสราง ณ ป 2541) 

24 รวมคากอสราง 

(ตอ) 

341,000,000 บาท * 

เปนราคาจาก Owner  

698,445,000 บาท

(ลําดับที่ 17 x 23) 

1,069,860,000 บาท

(ลําดับที ่17x18) +22 
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ตารางที่ 26   สรุปการลงทุนการกอสรางของโครงการ Center Point Witthayu  (ตอ) 

 

ลําดับ รายละเอียด Scenario 1 

การลงทุนตาม

เหตุการณทีเ่กดิข้ึน

จริง ในป 2541-2546

โดยซื้อ Land+Asset 

แลวกอสรางตามแบบ

ใหมโดยใชโครงสราง

เดิมบางสวนกอน

กฏหมายป พ.ศ.2544 

Scenario 2 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติในป 

2555 โดยซ้ือ 

Land+Asset แลว

กอสรางตามแบบขอ

อนุญาตเดิม 

Scenario 3 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติในป 

2555 โดยซ้ือ 

Land+Asset แลวร้ือ

ถอนอาคารเดิมออก

และกอสรางอาคาร

ตามกฏหมายใหม 

25 รวมราคาคาทีดิ่น 

+ราคาคากอสราง 

857,747,000 บาท

(ลําดับที่ 21 +24) 

1,956,863,700 บาท

(ลําดับที่ 21 +24) 

2,350,260,000 บาท

(ลําดับที่ 20+22) 

26 คาดําเนนิการ 

ตาง ๆ  

128,662,050 บาท * 

คิดที่ 15% 

293,529,555 บาท * 

คิดที่ 15% 

352,539,000 บาท * 

คิดที่ 15% 

27 ตนทนุโครงการ

รวม 

986,409,050 บาท

(ลําดับที่ 25 +26) 

2,250,393,255 บาท

(ลําดับที่ 25 +26) 

2,734,894,800 บาท

(ลําดับที่ 25 +26) 

28 พื้นที่ขาย (ตร.ม.) 

(Saleable area) 

19,800 ตร.ม. * 

พื้นที่ขาย 60% 

19,800 ตร.ม. * 

พื้นที่ขาย 60% 

23,474 ตร.ม. * 

พื้นที่ขาย 55% 

29 ราคาขาย 

(Unit Price) 

63,000 บาท /ตร.ม. 

*ราคาขาย ณ ป 

2546 

115,000 บาท /ตร.ม. 

*ราคาขาย ณ ป 2555 

ในกรณีเปนอาคารเกา

นํามาสรางตอ 

140,000 บาท /ตร.ม. 

*ราคาขาย ณ ป 

2555 ในกรณีเปน

อาคารใหม 

30 มูลคาโครงการ

รวม(Project 

Revenue) 

1,247,400,000 บาท 

(ลําดับที่ 28 x 29) 

2,277,000,000 บาท 

(ลําดับที่ 28 x 29) 

3,286,360,000 บาท

(ลําดับที่ 28 x 29) 

31 กําไรข้ันตน 

(Gross Profit)  

260,990,950 บาท 

คิดเปน 20.92% 

26,606,745 บาท คิด

เปน 1.17% 

551,465,200 บาท 

คิดเปน 16.78% 

* หมายเหตุ  ตัวเลขที่ใชเปนราคาตนทุนของรายการตาง ๆ เปนตัวเลขโดยประมาณการเทานั้น 
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กรณีศึกษาที่ 2 โครงการ Lumpini Place Water Cliff 
 ที่ต้ัง : ถนนพระราม 3 

 ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียมสูง 37 ชั้น 2 อาคาร และ คอนโดมิเนียมสูง 34 ชั้น 2 

อาคาร  
 เหตุผลในการพิจารณาเลือกลงทุนกอสราง 
 1. มีการตออายุใบอนุญาตกอสรางเดิมอยางตอเนื่องทุกป ทําใหสามารถกอสรางได

ตามแบบขออนุญาตกอสรางเดิมได โดยที่เงื่อนไขบางอยางที่กฏหมายเดิมยังคงไวอยูและเปน

ประโยชนตอผูพัฒนาโครงการ เชน ความกวางถนนที่มีผลตอการสรางอาคารสูง เปนตน และเปน

การเพิ่ม โอกาสในการตัดสินใจใหกับผูพัฒนาโครงการไดงายข้ึนในการเลือกโครงการแหงนี้มา

ทําการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโครงการ 

 2. โครงการมีการกอสรางอาคารไปแลวบางสวนจํานวน 2 อาคาร และจากการสํารวจ

อาคารพบวาสภาพของโครงสรางอาคารยังอยูในสภาพที่ดีจากการที่หยุดกอสรางไปเปนระยะเวลา 

2 ป 

 3. ราคาที่ดินและคากอสรางในสมัยกอนยังไมสูงเทากับปจจุบัน ทําใหผูลงทุนเล็งเห็น

วาควรที่จะรีบลงทุนใหเร็วที่สุด เนื่องจากราคาที่ดิน, คากอสราง, อัตราดอกเบี้ยเงินกู, อัตราเงนิเฟอ 

มีการปรับตัวข้ึนทุกป 
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 ตารางเปรียบเทียบการใหคะแนนของการลงทุนในแบบตาง ๆ  
 

ตารางที่ 27   แสดงการเปรียบเทียบการใหคะแนนของโครงการ Lumpini Place Water Cliff 

 

ปจจัยที่เกี่ยวของเพื่อ 

นํามาพจิารณา 

Scenario 1 

การลงทุนตาม

เหตุการณที่เกดิข้ึน

จริง โดยกอสราง

อาคาร 4 อาคารตาม

แบบขออนุญาตเดิม

ใหแลวเสร็จในป 

2544 และขายที่ดิน

สวนที่เหลือประมาณ 

12 ไร) 

Scenario 2 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติใน 

ป 2555 โดยซ้ือ 

Land+Asset แลว

กอสรางตามแบบขอ

อนุญาตเดิม โดย

ที่ดินสวนที่เหลือได

ทําการแบงโฉนดเพื่อ

ขออนุญาตกอสราง

อาคารเพิ่มเติมเปน

อีกโครงการ 

Scenario 3 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติใน 

ป 2555 โดยซ้ือ 

Land+Asset แลวร้ือ

ถอนอาคารเดิมออก

และกอสรางอาคาร

ตามกฏหมายใหม 

(โดยสรางอาคารเต็ม

พื้นที่) 

ทําเลที่ต้ังโครงการ 2 2 2 

ใบอนุญาตกอสราง 3 3 2 

ราคาที่ดิน 3 2 2 

ราคาคากอสราง 3 2 2 

พื้นที่กอสรางสูงสุด 3 1 2 

พื้นที่จะตองกอสรางจริง 3 1 2 

ประโยชนจากโครงสรางเดิม 3 3 2 

พื้นที่ขาย 3 3 3 

ราคาขาย 2 2 3 

กฏหมายที่เกี่ยวของ 3 2 1 

รวม 28 21 21 

* หมายเหตุ 3 = มากที่สุด, 2 = ปานกลาง, 1 = นอยที่สุด 
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 การลงทุนในแบบตาง ๆ  
 เหตุการณที่ 1 การลงทุนตามเหตุการณที่เกิดข้ึนจริง โดยกอสรางอาคาร 4 อาคาร

ตามแบบขออนุญาตเดิมใหแลวเสร็จในป 2544 และขายที่ดินสวนที่เหลือประมาณ 12 ไร) 
 ขอไดเปรียบ 
 1. ในชวงเวลานั้น (พ.ศ. 2540) มีการกอสรางของหางสรรรพสินคาเซ็นทรัล พลาซา 

พระราม 3 ที่ใกลแลวเสร็จ ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ทําใหทําเลยานนี้มีจุดดึงดูดใหผูพัฒนาโครงการและ

ลูกคาใหความสนใจ 

 2. เนื่องจากมีการตอใบอนุญาตกอสรางอยางตอเนื่อง ทําใหโครงการนี้สามารถปฏิบัติ

ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร ป พ.ศ. 2522 ซึ่งยังไมไดครอบคลุมในเร่ืองของความกวางของถนนกับ

ความสูงของอาคาร 

 3. ทางผูพัฒนาโครงการสามารถจัดหาผูรับเหมา, Supplier และควบคุมตนทุนคา

กอสรางไดเปนอยางดี 

 4. โครงการมีการกอสรางไปแลวบางสวนจํานวน 2 อาคาร และจากการตรวจสอบ

สภาพโครงสรางอาคารพบวาสภาพของโครงสรางอาคารยังอยูในสภาพที่ดี ซึ่งทําใหประหยัด

ตนทุนโครงการและลดระยะเวลาการกอสรางลงไปได  

 5. ราคาที่ดินและคากอสรางในสมัยนั้น (พ.ศ. 2540) ยังไมสูงเทาปจจุบัน 
 ขอเสียเปรียบ 
 1. ทําเลไมไดอยูในพื้นที่ของการคมนาคม Mass Transition ที่เขาถึงไดโดยงาย เชน 

BTS, MRT 

 2. เนื่องจากเปนอาคารที่สรางคางและนําโครงสรางเดิมมากอสรางตอ ทําใหราคาขาย

ตอ ตร.ม. นั้นไมสามารถขายไดเทากับอาคารที่ทําการกอสรางใหมทั้งอาคารเนื่องจากการรับรู

ขอมูลขาวสารของผูบริโภค  

 เหตุการณที่ 2 การลงทุนตามเหตุการณสมมุติในป 2555 โดยซ้ือ Land+Asset แลว

กอสรางตามแบบขออนุญาตเดิม โดยที่ดินสวนที่เหลือไดทําการแบงโฉนดเพื่อขออนุญาตกอสราง

อาคารเพิ่มเติมเปนอีกโครงการ 
 ขอไดเปรียบ 
 1. เนื่องจากมีการตอใบอนุญาตกอสรางอยางตอเนื่อง ทําใหโครงการนี้สามารถปฏิบัติ

ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร ป พ.ศ. 2522 ซึ่งยังไมไดครอบคลุมในเร่ืองของความกวางของถนนกับ

ความสูงของอาคาร 
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 2. มีการดําเนินการกอสรางอาคารไปแลวบางสวน และสภาพโครงสรางอาคารอยูใน

สภาพที่ใชงานได จึงทําใหสามารถลดตนทุนและลดระยะเวลาของการกอสรางไปได 
 ขอเสียเปรียบ 
 1. ทําเลไมไดอยูในพื้นที่ของการคมนาคม Mass Transition ที่เขาถึงไดโดยงาย เชน 

BTS, MRT 

 2. ราคาที่ดิน, คากอสราง, อัตราดอกเบี้ยเงินกู ฯลฯ มีการปรับตัวข้ึนทุกป ทําให

ผูพัฒนาโครงการตองพิจารณาถึงตัวแปรเหลานี้ทุกคร้ัง 

 3. เนื่องจากเปนอาคารที่สรางคางและนําโครงสรางเดิมมากอสรางตอ ทําใหราคาขาย

ตอ ตร.ม. นั้นไมสามารถขายไดเทากับอาคารที่ทําการกอสรางใหมทั้งอาคารเนื่องจากการรับรู

ขอมูลขาวสารของผูบริโภค 

 4. ที่ดินบางสวนจะถูกนําไปกอสรางอีกโครงการ จึงทําใหตองยื่นขออนุญาตใหมตาม

กฏหมายใหม ซึ่งมีผลกระทบทําใหไมสามารถสรางอาคารสูงได และพื้นที่กอสรางก็ถูกจํากัดดวย

กฏหมายผังเมือง กทม. ป 2549 

 เหตุการณที่ 3 การลงทุนตามเหตุการณสมมุติในป 2555 โดยซ้ือ Land+Asset แลว

ร้ือถอนอาคารเดิมออกและกอสรางอาคารตามกฏหมายใหม (โดยสรางอาคารเต็มพื้นที่) 
 ขอไดเปรียบ 
 1. สามารถออกแบบและจัดวางผังอาคารใหมได 

 2. ตัดปญหาเงื่อนไขเร่ืองสภาพของโครงสรางอาคารเดิมออกไป 

 3. เนื่องจากเปนอาคารที่กอสรางข้ึนมาใหม จึงสามารถขายในราคาที่ดีกวาอาคารที่

สรางคางไวแลวนํากลับมาสรางตอ 
 ขอเสียเปรียบ 
 1. ทําเลไมไดอยูในพื้นที่ของการคมนาคม Mass Transition ที่เขาถึงไดโดยงาย เชน 

BTS, MRT 

 2. ราคาที่ดิน,คากอสราง, อัตราดอกเบี้ยเงินกู ฯลฯ มีการปรับตัวข้ึนทุกป ทําให

ผูพัฒนาโครงการตองพิจารณาถึงตัวแปรเหลานี้ทุกคร้ัง เนื่องจากจะกระทบตอตนทุนโครงการ 

 3. เนื่องจากเปนการกอสรางอาคารข้ึนมาใหม ดังนั้นจึงตองออกแบบตามเงื่อนไข 

กฏเกณฑของกฏหมายใหมที่เกี่ยวของทั้งหมด เชน กฏหมายส่ิงแวดลอม, กฏหมายผังเมือง กทม. 

ป พ.ศ.2549, พรบ. ควบคุมอาคารป พ.ศ. 2544 

 4. ไมสามารถสรางอาคารสูงได 
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 ตารางสรุปการลงทุนการกอสรางในเหตุการณตาง ๆ  
 

ตารางที่ 28   สรุปการลงทุนการกอสรางของโครงการ Lumpini Place Water Cliff 

 

ลําดับ รายละเอียด Scenario 1 

การลงทุนตาม

เหตุการณที่เกิดข้ึน

จริง โดยกอสราง

อาคาร 4 อาคารตาม

แบบขออนุญาตเดิม

ใหแลวเสร็จในป 

2544 และขายที่ดิน

สวนที่เหลือประมาณ 

12 ไร) 

Scenario 2 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติในป 

2555 โดยซ้ือ Land 

+Asset แลวกอสราง

ตามแบบขออนุญาต

เดิม โดยที่ดินสวนที่

เหลือไดทําการแบง

โฉนดเพื่อขออนุญาต

กอสรางอาคารเพิ่ม 

เติมเปนอีกโครงการ 

Scenario 3 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติใน 

ป 2555 โดยซ้ือ 

Land+Asset แลว 

ร้ือถอนอาคารเดิม

ออกและกอสราง

อาคารตามกฏหมาย

ใหม (โดยสราง

อาคารเต็มพื้นที่) 

1 เจาของโครงการ LPN Development Public Co.,Ltd. 

2 ผูออกแบบ - 

3 ผูรับเหมา - 

4 ประเภทของ

อาคาร(กอน) 

คอนโดมิเนยีมและ

ที่ดินเปลา 

คอนโดมิเนยีมและ

ที่ดินเปลา 

คอนโดมิเนยีมและ

ที่ดินเปลา 

5 ประเภทของ

อาคาร(หลัง) 

คอนโดมิเนยีม คอนโดมิเนยีม คอนโดมิเนยีม 

6 ประเภทโครงการ คอนโดมิเนยีมสูง 37 

ชั้น 2 อาคาร และ

คอนโดมิเนยีมสูง 34 

ชั้น 2 อาคาร 

คอนโดมิเนยีมสูง  

37 ชั้น 2 อาคาร  

และคอนโดมิเนียมสูง 

34 ชั้น 2 อาคาร 

คอนโดมิเนยีมสูง 37 

ชั้น 2 อาคาร และ

คอนโดมิเนยีมสูง 34 

ชั้น 2 อาคาร และอีก

โครงการเปน

คอนโดมิเนยีมสูง 8 

ชั้นจํานวน 8 อาคาร 
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ตารางที่ 28   สรุปการลงทุนการกอสรางของโครงการ Lumpini Place Water Cliff (ตอ) 

 

ลําดับ รายละเอียด Scenario 1 

การลงทุนตาม

เหตุการณที่เกิดข้ึน

จริง โดยกอสราง

อาคาร 4 อาคารตาม

แบบขออนุญาตเดิม

ใหแลวเสร็จในป 

2544 และขายที่ดิน

สวนที่เหลือประมาณ 

12 ไร) 

Scenario 2 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติในป 

2555 โดยซ้ือ Land 

+Asset แลวกอสราง

ตามแบบขออนุญาต

เดิม โดยที่ดินสวนที่

เหลือไดทําการแบง

โฉนดเพื่อขออนุญาต

กอสรางอาคารเพิ่ม 

เติมเปนอีกโครงการ 

Scenario 3 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติในป 

2555 โดยซ้ือ 

Land+Asset แลวร้ือ

ถอนอาคารเดิมออก

และกอสรางอาคาร

ตามกฏหมายใหม 

(โดยสรางอาคารเต็ม

พื้นที่) 

7 ที่ต้ัง ถนนพระราม 3 

8 ความกวางถนน 9 เมตร 

9 โซนผังเมือง - - น้ําตาล (ย.9) 

10 FAR. - - 7 

11 ขนาดโครงการ (ไร) 20-2-9 ไร 

12 พื้นที่กอสรางที่

สามารถสรางได

ตามกฏหมาย 

394,032 ตร.ม. 198,327 ตร.ม. 229,852 ตร.ม. 

13 ราคาที่ดิน (บาท / 

ตร.วา) 

35,000 บาท 

* ราคาที่ดิน 

 ณ ป 2541 

83,000 บาท 

*ราคาที่ดิน 

 ณ ป 2555 

83,000 บาท 

*ราคาที่ดิน 

 ณ ป 2555 

14 รวมราคาที่ดิน 

(บาท) 

287,315,000 บาท 681,347,000 บาท 681,347,000 บาท 

15 พื้นที่กอสราง  

(ตร.ม.) 

63,927 ตร.ม. 

*พื้นที่กอสรางทั้งหมด

ตามใบอนุญาตเดิม 

63,927 ตร.ม. 

*พื้นที่กอสรางทั้งหมด

ตามใบอนุญาตเดิม 

63,927 ตร.ม. 

*พื้นที่กอสรางทั้งหมด

ตามใบอนุญาตเดิม 
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ตารางที่ 28   สรุปการลงทุนการกอสรางของโครงการ Lumpini Place Water Cliff (ตอ) 

 

ลําดับ รายละเอียด Scenario 1 

การลงทุนตาม

เหตุการณที่เกิดข้ึน

จริง โดยกอสราง

อาคาร 4 อาคารตาม

แบบขออนุญาตเดิม

ใหแลวเสร็จในป 

2544 และขายที่ดิน

สวนที่เหลือประมาณ 

12 ไร) 

Scenario 2 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติในป 

2555 โดยซ้ือ Land 

+Asset แลวกอสราง

ตามแบบขออนุญาต

เดิม โดยที่ดินสวนที่

เหลือไดทําการแบง

โฉนดเพื่อขออนุญาต

กอสรางอาคารเพิ่ม 

เติมเปนอีกโครงการ 

Scenario 3 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติในป 

2555 โดยซ้ือ 

Land+Asset แลวร้ือ

ถอนอาคารเดิมออก

และกอสรางอาคาร

ตามกฏหมายใหม 

(โดยสรางอาคารเต็ม

พื้นที่) 

16 พื้นที่ทีก่อสราง 

ไปแลว 

10,503 ตร.ม. 

*กอสราง ไปแลว 

16.43% 

10,503 ตร.ม. 

* กอสรางไปแลว 

16.43% 

10,503 ตร.ม. 

* กอสรางไปแลว 

16.43% 

17 พื้นที่ทีก่อสรางที่

ยังกอสรางไมแลว

เสร็จคงเหลือ 

53,424 ตร.ม. 133,424 ตร.ม

(ของเดิม+สรางใหม) 

130,000 ตร.ม. 

(สรางใหมทั้งหมด) 

18 ราคาคากอสราง 

(บาท/ตร.ม.) 

14,400 บาท/ตร.ม. 

*ราคาคากอสราง  

ณ ป 2541 

14,400 บาท/ตร.ม. 

*ราคาคากอสราง  

ณ ป 2541 

14,400 บาท/ตร.ม. 

*ราคาคากอสราง  

ณ ป 2541 

19 รวมคากอสราง

ทั้งหมด 

151,246,168 บาท 

(ลําดับที่ 16 x 18) 

151,246,168 บาท 

(ลําดับที่ 16 x 18) 

151,246,168 บาท 

(ลําดับที่ 16 x 18) 

20 รวมราคาคาทีดิ่น 

+ราคาคากอสราง 

438,561,168 บาท

(ลําดับที่ 14 +19) 

832,593,168 บาท

(ลําดับที่ 14 +19) 

832,593,168 บาท 

21 ราคาที่ดิน+Asset 

ที่ซื้อมาเพื่อ

ดําเนนิการตอ 

372,776,993 บาท

discount rate15% 

707,704,193 บาท

discount rate15% 

707,704,193 บาท

discount rate15% 
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ตารางที่ 28   สรุปการลงทุนการกอสรางของโครงการ Lumpini Place Water Cliff (ตอ) 

 

ลําดับ รายละเอียด Scenario 1 

การลงทุนตาม

เหตุการณที่เกิดข้ึน

จริง โดยกอสราง

อาคาร 4 อาคารตาม

แบบขออนุญาตเดิม

ใหแลวเสร็จในป 

2544 และขายที่ดิน

สวนที่เหลือประมาณ 

12 ไร) 

Scenario 2 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติในป 

2555 โดยซ้ือ Land 

+Asset แลวกอสราง

ตามแบบขออนุญาต

เดิม โดยที่ดินสวนที่

เหลือไดทําการแบง

โฉนดเพื่อขออนุญาต

กอสรางอาคารเพิ่ม 

เติมเปนอีกโครงการ 

Scenario 3 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติในป 

2555 โดยซ้ือ 

Land+Asset แลวร้ือ

ถอนอาคารเดิมออก

และกอสรางอาคาร

ตามกฏหมายใหม 

(โดยสรางอาคารเต็ม

พื้นที่) 

22 ราคาคากอสราง 

(บาท/ตร.ม.)  

เมื่อนํามาทําตอ 

19,450 บาท/ตร.ม. 

*ราคาคากอสราง  

ณ ป 2544 

24,900 บาท/ตร.ม. 

*ราคาคากอสราง  

ณ ป 2555 

24,900 บาท/ตร.ม. 

*ราคาคากอสราง  

ณ ป 2555 

23 ราคาคากอสราง

ของอาคาร 8 ชั้น 

(บาท/ตร.ม.) 

- - 

15,000 บาท/ตร.ม. 

*ราคาคากอสราง  

ณ ป 2555 

24 อาคารใหมที่จะ

กอสรางเพิ่ม 

- 

 

80,000 ตร.ม. 130,000 ตร.ม. 

25 คงเหลือพื้นที่

กอสรางที่รวมกับ

พื้นที่ของอาคาร

ใหมที่จะกอสราง

เพิ่ม 

53,424 ตร.ม. 133,424 ตร.ม.

(ลําดับที่ 17+24) 

130,000 ตร.ม. 

26 คาร้ือถอน

โครงสรางอาคาร

เดิมออก 

- - 

15,124,617 บาท 
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ตารางที่ 28   สรุปการลงทุนการกอสรางของโครงการ Lumpini Place Water Cliff (ตอ) 

 

ลําดับ รายละเอียด Scenario 1 

การลงทุนตาม

เหตุการณที่เกิดข้ึน

จริง โดยกอสราง

อาคาร 4 อาคารตาม

แบบขออนุญาตเดิม

ใหแลวเสร็จในป 

2544 และขายที่ดิน

สวนที่เหลือประมาณ 

12 ไร) 

Scenario 2 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติในป 

2555 โดยซ้ือ Land 

+Asset แลวกอสราง

ตามแบบขออนุญาต

เดิม โดยที่ดินสวนที่

เหลือไดทําการแบง

โฉนดเพื่อขออนุญาต

กอสรางอาคารเพิ่ม 

เติมเปนอีกโครงการ 

Scenario 3 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติในป 

2555 โดยซ้ือ 

Land+Asset แลวร้ือ

ถอนอาคารเดิมออก

และกอสรางอาคาร

ตามกฏหมายใหม 

(โดยสรางอาคารเต็ม

พื้นที่) 

27 รวมพืน้ทีก่อสราง

ทั้งหมด 

63,927 ตร.ม.  

(ลําดับที่ 16+17) 

143,927 ตร.ม. 

(ลําดับที่ 16+17) 

130,000 ตร.ม.

(ลําดับที่ 15+24) 

28 รวมคากอสรางที่

ดําเนนิการตอ 

450,000,000 บาท * 

ราคา Fix จาก Owner 

2,530,252,468 บาท 1,950,000,000 บาท 

29 รวมราคาคาทีดิ่น 

+ราคาคากอสราง 

858,776,993 บาท

(ลําดับที่ 21 +28) 

3,237,956,661 บาท

(ลําดับที่ 21 +28) 

2,797,717,785 บาท

(ลําดับที่ 21 +28) 

30 คาดําเนนิการ 

ตาง ๆ  

128,816,549 บาท * 

คิดที่ 15% 

485,693,499 บาท * 

คิดที่ 15% 

419,657,668 บาท * 

คิดที่ 15% 

31 ตนทนุโครงการ

รวม 

987,593,542 บาท

(ลําดับที่ 29+30) 

3,822,057,734 บาท

(ลําดับที่ 29+30) 

3,275,875,452 บาท

(ลําดับที่ 29+30) 

32 พื้นที่ขาย (ตร.ม.) 

(Saleable area) 

35,160 ตร.ม.  

* พืน้ที่ขาย 55% 

79,160 ตร.ม.  

* พืน้ที่ขาย 55% 

71,500 ตร.ม.  

* พืน้ที่ขาย 55% 

33 ราคาขาย 

(Unit Price) 

35,000 บาท /ตร.ม. 

*ราคาขาย ณ ป 2546 

60,000 บาท /ตร.ม. 

*ราคาขาย ณ ป 2555 

ในกรณีเปนอาคารเกา

นํามาสรางตอ 

65,000 บาท /ตร.ม. 

*ราคาขาย ณ ป 2555 

ในกรณีเปนอาคาร

ใหม 
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ตารางที่ 28   สรุปการลงทุนการกอสรางของโครงการ Lumpini Place Water Cliff (ตอ) 

 

ลําดับ รายละเอียด Scenario 1 

การลงทุนตาม

เหตุการณที่เกิดข้ึน

จริง โดยกอสราง

อาคาร 4 อาคารตาม

แบบขออนุญาตเดิม

ใหแลวเสร็จในป 

2544 และขายที่ดิน

สวนที่เหลือประมาณ 

12 ไร) 

Scenario 2 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติในป 

2555 โดยซ้ือ Land 

+Asset แลวกอสราง

ตามแบบขออนุญาต

เดิม โดยที่ดินสวนที่

เหลือไดทําการแบง

โฉนดเพื่อขออนุญาต

กอสรางอาคารเพิ่ม 

เติมเปนอีกโครงการ 

Scenario 3 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติในป 

2555 โดยซ้ือ 

Land+Asset แลวร้ือ

ถอนอาคารเดิมออก

และกอสรางอาคาร

ตามกฏหมายใหม 

(โดยสรางอาคารเต็ม

พื้นที่) 

34 มูลคาโครงการ

รวม (Project 

Revenue) 

1,230,594,750 บาท 

(ลําดับที่ 32 x 33) 

4,749,591,000 บาท 

(ลําดับที่ 32 x 33) 

4,647,500,000 บาท

(ลําดับที่ 32 x 33) 

35 ราคาที่ดินที่ขาย 4,800 บาท/ตร.วา 

*ที่ดินประมาณ 12 ไร 
- - 

36 ราคาที่ดินรวม 168,000,000 บาท - - 

37 มูลคาโครงการ

รวมกับการขาย

ที่ดินทั้งหมด 

1,398,594,750 บาท

(ลําดับที่ 34+ 36) 

4,749,591,000 บาท  4,647,500,000 บาท 

38 กําไรข้ันตน 

(Gross Profit)  

411,001,208 บาท 

คิดเปน 33.40% 

927,533,266 บาท 

คิดเปน 19.53% 

1,371,624,548 บาท 

คิดเปน 29.51% 

* หมายเหตุ  ตัวเลขที่ใชเปนราคาตนทุนของรายการตาง ๆ เปนตัวเลขโดยประมาณการเทานั้น 

 

 

 

 



 132 

กรณีศึกษาที่ 3 โครงการ Grand Park View Asoke 
 ที่ต้ัง : ถนนอโศก สุขุมวิท 21 

 ประเภทโครงการ : อาคารพาณิชยกรรม, โรงแรมและคอนโดมิเนียม (Mixed used)  
 เหตุผลในการพิจารณาเลือกลงทุนกอสราง 
 1. ทําเลที่ต้ังอยูติดถนนใหญและใกลกับสถานีรถไฟฟาสถานีอโศก อีกทั้งอยูในแหลง

เศรษฐกิจ, อาคารสํานักงาน ทําใหมีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ โดยที่ผูพัฒนาโครงการนั้น

เลือกทําเลเปนหนึ่งในปจจัยเร่ิมตนในการพิจารณาลงทุนกอสรางอาคารที่สรางคาง 

 2. มีการตออายุใบอนุญาตกอสรางเดิมอยางตอเนื่องทุกป ทําใหสามารถกอสรางได

ตามแบบขออนุญาตกอสรางเดิมได และผูพัฒนาโครงการสามารถเพิ่มโอกาสตัดสินใจไดงายข้ึนใน

การเลือกโครงการแหงนี้มาทําการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโครงการ 

 3. พื้นที่กอสรางของอาคารกอสรางไปแลว 75% ผูลงทุนสามารถเลือกที่จะลงทุนตอ

โดยพิจารณาจากระยะเวลาการกอสรางในสวนที่เหลือนั้นส้ันกวาการกอสรางอาคารใหม ทําให

เปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผูลงทุนที่ตองการลดระยะเวลาของโครงการลง 

 4. การซื้อที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางในสมัยกอน ราคายังไมสูงมากเม่ือเทียบกับปจจุบัน 

อีกทั้งยังมีสถาบันการเงินที่เขามาชวยในการประนอมหนี้ระหวางผูจะซ้ือ, ผูจะขาย, ลูกคา ทําให

โครงการสามารถดําเนินการตอไปได 
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 ตารางเปรียบเทียบการใหคะแนนของการลงทุนในแบบตาง ๆ  
 

ตารางที่ 29   แสดงการเปรียบเทียบการใหคะแนนของโครงการ Grand Park View Asoke 

 

ปจจัยที่เกี่ยวของเพื่อ

นํามาพจิารณา 

Scenario 1 

การลงทุนตาม

เหตุการณที่เกดิข้ึน

จริง ในป 2536-

2546 โดยซ้ือ 

Land+Asset ในป 

2546 แลวกอสราง

ใหเสร็จตามแบบขอ

อนุญาตเดิม 

Scenario 2 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติในป 

2555 โดยซ้ือ 

Land+Asset แลว

กอสรางตามแบบ   

ขออนุญาตเดิม 

Scenario 3 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติในป 

2555 โดยซ้ือ 

Land+Asset แลวร้ือ

ถอนอาคารเดิมออก

และกอสรางอาคาร

ตามกฏหมายใหม 

ทําเลที่ต้ังโครงการ 3 3 3 

ใบอนุญาตกอสราง 3 3 2 

ราคาที่ดิน 3 2 2 

ราคาคากอสราง 3 2 2 

พื้นที่กอสรางสูงสุด 3 3 2 

พื้นที่จะตองกอสรางจริง 3 3 2 

ประโยชนจากโครงสรางเดิม 3 3 1 

พื้นที่ขาย 2 2 3 

ราคาขาย 2 2 3 

กฏหมายที่เกี่ยวของ 3 3 2 

รวม 28 26 22 

* หมายเหตุ  3 = มากที่สุด, 2 = ปานกลาง, 1 = นอยที่สุด 
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 การลงทุนในแบบตาง ๆ  

 เหตุการณที่ 1 การลงทุนตามเหตุการณที่เกิดข้ึนจริง ในป 2536-2546 โดยซื้อ 

Land+Asset ในป 2546 แลวกอสรางใหเสร็จตามแบบขออนุญาตเดิม 

 ขอไดเปรียบ 

 1. ทําเลของที่ต้ังโครงการอยูติดถนนอโศก, ใกลกับสถานีรถไฟฟาอโศกและยังมีแหลง

เศรษฐกิจ อาคารสํานักงานต้ังอยูบริเวณโดยรอบ 

 2. ราคาที่ดินและราคาคากอสรางในขณะนั้น (พ.ศ. 2546) ยังไมสูงเทากับปจจุบัน    

ผูลงทุนจึงรีบที่จะหาแนวทางพัฒนาโครงการตอโดยเร็วที่สุด 

 3. มีการตอใบอนุญาตกอสรางอยางตอเนื่อง ทําใหเปนอีกหนึ่งปจจัยในการพิจารณา

ลงทุนกอสราง 

 4. อาคารมีการกอสรางไปแลว 75% และหยุดกอสรางไปเปนเวลา 6 ป จึงมีการเขาไป

สํารวจสภาพอาคารพบวาโครงสรางอาคารยังอยูในสภาพที่ใชได สามารถที่จะซอมแซมโครงสราง

บางสวน รวมไปถึงงานระบบและงานสถาปตยกรรมเพื่อใหใชงานได 

 5. พื้นที่กอสรางที่มีการกอสรางไปแลว 75% ทําใหเปนอีกหนึ่งปจจัยที่สงเสริมใหผู

ลงทุนสนใจที่จะพัฒนาโครงการนี้ตอ เนื่องจากสามารถลดระยะเวลาในการลงทุน, ลดระยะเวลา

และข้ันตอนในการกอสราง  

 6. ใบอนุญาตกอสรางเดิมที่มีการตออายุใบอนุญาตกอสรางอยูนั้น พื้นที่กอสราง

สามารถสรางไดมากกวาการกอสรางที่ถูกควบคุมโดยผังเมือง กทม. ป พ.ศ. 2549 ที่เกี่ยวของกับ

ผังสีแสดงความหนาแนนของประชากรและ FAR. 

 ขอเสียเปรียบ 

 1. จากแบบขออนุญาตเดิม พื้นที่ขายออกแบบไดนอยกวาพื้นที่ขายที่คํานวณจาก

การศึกษาความเปนไปไดโครงการของการลงทุนในรูปแบบกอสรางอาคารใหม เนื่องจากประเภท

อาคารที่แตกตางกัน และรูปแบบของแบบกอสรางเดิมมีพื้นที่สวนกลางอยูมากกวา 50% ทําใหไม

สามารถเพิ่มพื้นที่ขายได 

 2. เนื่องจากเปนอาคารที่สรางคางและนําโครงสรางเดิมมากอสรางตอ ทําใหราคาขาย

ตอ ตร.ม. นั้นไมสามารถขายไดเทากับอาคารที่ทําการกอสรางใหมทั้งอาคารเนื่องจากการรับรู

ขอมูลขาวสารของผูบริโภค 
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 เหตุการณที่ 2 การลงทุนตามเหตุการณสมมุติในป 2555 โดยซ้ือ Land+Asset แลว

กอสรางตามแบบขออนุญาตเดิม 

 ขอไดเปรียบ 

 1. ทําเลของที่ต้ังโครงการอยูติดถนนอโศก , ใกลกับสถานีรถไฟฟาอโศกและยังมีแหลง

เศรษฐกิจ อาคารสํานักงานต้ังอยูบริเวณโดยรอบ 

 2. ใบอนุญาตกอสรางเดิมที่มีการตออายุใบอนุญาตกอสรางอยูนั้น พื้นที่กอสราง

สามารถสรางไดมากกวาการกอสรางที่ถูกควบคุมโดยผังเมือง กทม. ป พ.ศ. 2549 ที่เกี่ยวของกับ

ผังสีแสดงความหนาแนนของประชากรและ FAR. 

 3. พื้นที่กอสรางที่มีการกอสรางไปแลว 75% ทําใหเปนอีกหนึ่งปจจัยที่สงเสริมใหผู

ลงทุนสนใจที่จะพัฒนาโครงการนี้ตอ เนื่องจากสามารถลดระยะเวลาในการลงทุน, ลดระยะเวลา

และข้ันตอนในการกอสราง  

 ขอเสียเปรียบ 

 1. เม่ืออาคารหยุดกอสรางเมื่อป พ.ศ. 2540 และนํามากอสรางตอในป พ.ศ. 2555 

แสดงวาอาคารถูกทิ้งรางอยู 15 ป ทําใหสภาพอาคารทรุดโทรมลงไปเร่ือย ๆ ทําใหผูลงทุนพัฒนา

โครงการเกิดความเส่ียงในการที่จะตองแบกภาระปญหาตาง ๆ ที่อาจคาดไมถึงในสวนของงาน

กอสราง ถึงแมวาจะมีการเขาสํารวจพื้นที่สภาพอาคารแลวก็ตาม 

 2. ราคาที่ดิน,คากอสราง, อัตราดอกเบี้ยเงินกู ฯลฯ มีการปรับตัวข้ึนทุกป ทําให

ผูพัฒนาโครงการตองพิจารณาถึงตัวแปรเหลานี้ทุกคร้ัง เนื่องจากจะกระทบตอตนทุนโครงการ 

 3. จากแบบขออนุญาตเดิม พื้นที่ขายออกแบบไดนอยกวาพื้นที่ขายที่คํานวณจาก

การศึกษาความเปนไปไดโครงการของการลงทุนในรูปแบบกอสรางอาคารใหม เนื่องจากประเภท

อาคารที่แตกตางกัน และรูปแบบของแบบกอสรางเดิมมีพื้นที่สวนกลางอยูมากกวา 50% ทําใหไม

สามารถเพิ่มพื้นที่ขายได 

 4. เนื่องจากเปนอาคารที่สรางคางและนําโครงสรางเดิมมากอสรางตอ ทําใหราคาขาย

ตอ ตร.ม. นั้นไมสามารถขายไดเทากับอาคารที่ทําการกอสรางใหมทั้งอาคารเนื่องจากการรับรู

ขอมูลขาวสารของผูบริโภค 
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 เหตุการณที่ 3 การลงทุนตามเหตุการณสมมุติในป 2555 โดยซ้ือ Land+Asset แลว

ร้ือถอนอาคารเดิมออกและกอสรางอาคารตามกฏหมายใหม 

 ขอไดเปรียบ 

 1. ทําเลของที่ต้ังโครงการอยูติดถนนอโศก , ใกลกับสถานีรถไฟฟาอโศกและยังมีแหลง

เศรษฐกิจ อาคารสํานักงานต้ังอยูบริเวณโดยรอบ 

 2. ในการเลือกประเภทอาคารที่จะพัฒนาและการออกแบบเพื่อใหไดพื้นที่ขายที่มาก

นั้น สามารถทําได โดยที่ไมตองมีเงื่อนไขของอาคารเกา หรือพื้นที่ที่ถูกกําหนดมาแลวเปนตัวควบคุม 

 ขอเสียเปรียบ 

 1. ราคาที่ดิน,คากอสราง, อัตราดอกเบี้ยเงินกู ฯลฯ มีการปรับตัวข้ึนทุกป ทําให

ผูพัฒนาโครงการตองพิจารณาถึงตัวแปรเหลานี้ทุกคร้ัง เนื่องจากจะกระทบตอตนทุนโครงการ 

2. พื้นที่ที่กอสรางไปแลว 75% แตวาตองถูกร้ือทิ้งออกไปไมสามารถใชประโยชนของโครงสราง 

 อาคารเดิมได ทําใหเสียโอกาสในเร่ืองของการลดระยะเวลาการกอสรางลงไป 

 3. เนื่องจากเปนการกอสราง ณ ป พ.ศ. 2555 จึงทําใหโครงการกอสรางจะถูกควบคุม

ดวยกฏหมายหลากหลายประเภท เชน ผังเมือง กทม. ป 2549, พรบ.ควบคุมอาคาร ป พ.ศ.2544, 

กฏหมายส่ิงแวดลอม เปนตน จึงเปนการเพิ่มปจจัยในการลงทุนโครงการสําหรับผูลงทุนตอง

พิจารณาเพิ่มมากข้ึน 

 4. พื้นที่ที่สามารถกอสรางจริงหากมีการยื่นขออนุญาตกอสรางใหมจะนอยกวาพื้นที่

กอสรางตามใบอนุญาตเดิม ซึ่งพื้นที่กอสรางตามใบอนุญาตเดิมคือ 61,673 ตร.ม. แตวาหากมีการ

ขออนุญาตกอสรางใหมตามใบอนุญาตกอสรางใหม จะตองอางอิงตามกฏหมายผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร ซึ่งกฏหมายผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (BMA) ไดออกมาบังคับใชในป พ.ศ.

2549 โดยที่ที่ดินแหงนี้อยูโซนพาณิชยกรรม สีแดง พ.5 FAR.10 ซึ่งสามารถกอสรางไดพื้นที่สูงสุด 

55,920 ตร.ม.  
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 ตารางสรุปการลงทุนการกอสรางในแบบตาง ๆ  
 

ตารางที่ 30   สรุปการลงทุนการกอสรางของโครงการ Grand Park View Asoke 

 

ลําดับ รายละเอียด Scenario 1 

การลงทุนตาม

เหตุการณที่เกดิข้ึนจริง 

ในป 2536-2546 

โดยซ้ือ Land+Asset 

ในป 2546 แลว

กอสรางใหเสร็จตาม

แบบขออนุญาตเดิม 

Scenario 2 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติ 

ในป 2555 โดยซ้ือ 

Land+Asset แลว

กอสรางตามแบบขอ

อนุญาตเดิม 

Scenario 3 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติ 

ในป 2555 โดยซ้ือ 

Land+Asset แลวร้ือ

ถอนอาคารเดิมออก

และกอสรางอาคาร

ตามกฏหมายใหม 

1 เจาของโครงการ High Rise Development Co.,Ltd. 

2 ผูออกแบบ - 

3 ผูรับเหมา - 

4 ประเภทของ

อาคาร (กอน) 

อาคารพาณิชยกรรม,

โรงแรมและ

คอนโดมิเนยีม 

อาคารพาณิชยกรรม,

โรงแรมและ

คอนโดมิเนยีม 

ที่ดินเปลา 

5 ประเภทของ

อาคาร (หลัง) 

อาคารพาณิชยกรรม,

โรงแรมและ

คอนโดมิเนยีม 

อาคารพาณิชยกรรม,

โรงแรมและ

คอนโดมิเนยีม 

คอนโดมิเนยีม 

6 ประเภทโครงการ อาคารพาณิชยกรรม,

โรงแรมและ

คอนโดมิเนยีม 34 

ชั้น และช้ันใตดิน 2 

ชั้นสําหรับจอดรถ 

อาคารพาณิชยกรรม,

โรงแรมและ

คอนโดมิเนยีม 34 

ชั้น และช้ันใตดิน 2 

ชั้นสําหรับจอดรถ 

อาคารพาณิชยกรรม,

โรงแรมและ

คอนโดมิเนยีม 34 

ชั้น และช้ันใตดิน 2 

ชั้นสําหรับจอดรถ 

7 ที่ต้ัง ถนนอโศก 

8 ความกวางถนน 18 เมตร 

9 โซนผังเมือง - - แดง (พ.5) 
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ตารางที่ 30   สรุปการลงทุนการกอสรางของโครงการ Grand Park View Asoke (ตอ) 

 

ลําดับ รายละเอียด Scenario 1 

การลงทุนตาม

เหตุการณที่เกดิข้ึนจริง 

ในป 2536-2546 

โดยซ้ือ Land+Asset 

ในป 2546 แลว

กอสรางใหเสร็จตาม

แบบขออนุญาตเดิม 

Scenario 2 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติ 

ในป 2555 โดยซ้ือ 

Land+Asset แลว

กอสรางตามแบบขอ

อนุญาตเดิม 

Scenario 3 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติ 

ในป 2555 โดยซ้ือ 

Land+Asset แลวร้ือ

ถอนอาคารเดิมออก

และกอสรางอาคาร

ตามกฏหมายใหม 

10 FAR. - - 10 

11 ขนาดโครงการ (ไร) 3-1-98 ไร 

12 พื้นที่กอสรางที่

สามารถสรางได

ตามกฏหมาย 

61,673 ตร.ม. 61,673 ตร.ม. 55,920 ตร.ม. 

13 ราคาที่ดิน  

(บาท / ตร.วา) 

200,000 บาท 

* ราคาที่ดิน  

ณ ป 2536 

1,100,000 บาท 

*ราคาที่ดิน  

ณ ป 2555 

1,100,000 บาท 

*ราคาที่ดิน 

ณ ป 2555 

14 รวมราคาที่ดิน 

(บาท) 

279,600,000 บาท 1,537,800,000 บาท 1,537,800,000 บาท 

15 พื้นที่กอสราง  

(ตร.ม.) 

61,673 ตร.ม. 

*พื้นที่กอสรางทั้ง 

หมดตามแบบใหม 

61,673 ตร.ม. 

*พื้นที่กอสราง

ทั้งหมดตาม

ใบอนุญาตเดิม 

55,920 ตร.ม. 

*พื้นที่กอสรางจาก

การทาํ Feasibility 

Study 

16 พื้นที่ทีก่อสรางไป

แลว 

46,255 ตร.ม. 

*กอสรางไปแลว 75% 

46,255 ตร.ม. 

*กอสรางไปแลว 75% 

46,255 ตร.ม. 

*กอสรางไปแลว 75% 

17 พื้นที่ทีก่อสรางที่

ยังกอสรางไมแลว

เสร็จคงเหลือ 

15,418 ตร.ม. 15,418 ตร.ม. 55,920 ตร.ม. 

(พื้นที่ทีก่อสรางใหม) 
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ตารางที่ 30   สรุปการลงทุนการกอสรางของโครงการ Grand Park View Asoke (ตอ) 

 

ลําดับ รายละเอียด Scenario 1 

การลงทุนตาม

เหตุการณที่เกดิข้ึนจริง 

ในป 2536-2546 

โดยซ้ือ Land+Asset 

ในป 2546 แลว

กอสรางใหเสร็จตาม

แบบขออนุญาตเดิม 

Scenario 2 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติ 

ในป 2555 โดยซ้ือ 

Land+Asset แลว

กอสรางตามแบบขอ

อนุญาตเดิม 

Scenario 3 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติ 

ในป 2555 โดยซ้ือ 

Land+Asset แลวร้ือ

ถอนอาคารเดิมออก

และกอสรางอาคาร

ตามกฏหมายใหม 

18 ราคาคากอสราง 

(บาท/ตร.ม.) 

12,800 บาท/ตร.ม. 

*ราคาคากอสราง  

ณ ป 2536 

12,800 บาท/ตร.ม. 

*ราคาคากอสราง 

 ณ ป 2536 

12,800 บาท/ตร.ม. 

*ราคาคากอสราง  

ณ ป 2536 

19 รวมคากอสราง

ทั้งหมด 

592,060,800 บาท 

(ลําดับที่ 16 x 18) 

592,060,800 บาท 

 (ลําดับที ่16 x 18) 

592,060,800 บาท 

 (ลําดับที ่16 x 18) 

20 รวมราคาคาทีดิ่น 

+ราคาคากอสราง 

742,147,500 บาท 

(ลําดับที่ 14 +19) 

1,860,547,500 บาท 

(ลําดับที่ 14 +19) 

2,916,228,000 บาท 

(ลําดับที่ 14 +19) 

21 ราคาที่ดิน+Asset 

ที่ซื้อมาเพื่อ

ดําเนนิการตอ 

740,911,680 บาท 

*discount rate 15% 

1,810,381,680 บาท 

*discount rate 15% 

1,810,381,680 บาท 

*discount rate 15% 

22 ราคาคากอสราง 

(บาท/ตร.ม.)  

เมื่อนํามาทําตอ 

21,025 บาท/ตร.ม. 

*ราคาคากอสราง  

ณ ป 2546 

27,300 บาท/ตร.ม. 

*ราคาคากอสราง 

 ณ ป 2555 

27,300 บาท/ตร.ม. 

*ราคาคากอสราง  

ณ ป 2555 

23 คาร้ือถอน

โครงสรางอาคาร

เดิมออก 

- - 

59,206,080 บาท 

(7%ของคากอสราง 

ณ ป 2555) 

24 รวมคากอสราง 

(ตอ) 

260,000,000 บาท 

*เปนราคาที่ Owner 

แจงมา 

420,918,225 บาท 

(ลําดับที่ 17 x 22) 

 

1,526,616,000 บาท 
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ตารางที่ 30   สรุปการลงทุนการกอสรางของโครงการ Grand Park View Asoke (ตอ) 

 

ลําดับ รายละเอียด Scenario 1 

การลงทุนตาม

เหตุการณที่เกดิข้ึนจริง 

ในป 2536-2546 

โดยซ้ือ Land+Asset 

ในป 2546 แลว

กอสรางใหเสร็จตาม

แบบขออนุญาตเดิม 

Scenario 2 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติ 

ในป 2555 โดยซ้ือ 

Land+Asset แลว

กอสรางตามแบบขอ

อนุญาตเดิม 

Scenario 3 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติ 

ในป 2555 โดยซ้ือ 

Land+Asset แลวร้ือ

ถอนอาคารเดิมออก

และกอสรางอาคาร

ตามกฏหมายใหม 

25 รวมราคาคาทีดิ่น 

+ราคาคากอสราง 

1,021,711,680 บาท

(ลําดับที่ 21 +24) 

2,231,299,905 บาท

(ลําดับที่ 21 +24) 

3,413,965,584 บาท

(ลําดับที่ 21 +24) 

26 คาดําเนนิการ 

ตาง ๆ  

153,256,752 บาท * 

คิดที่ 15% 

334,694,986 บาท * 

คิดที่ 15% 

512,094,838 บาท * 

คิดที่ 15% 

27 ตนทนุโครงการ

รวม 

1,174,968,432 บาท

(ลําดับที่ 25 +26) 

2,599,668,349 บาท

(ลําดับที่ 25 +26) 

3,926,060,422 บาท

(ลําดับที่ 25 +26) 

28 พื้นที่ขาย (ตร.ม.) 

(Saleable area) 

28,370 ตร.ม. * 

พื้นที่ขาย 46% 

28,370 ตร.ม. * 

พื้นที่ขาย 46% 

29,638 ตร.ม. * 

พื้นที่ขาย 53% 

29 ราคาขาย 

(Unit Price) 

55,000 บาท /ตร.ม. 

*ราคาขาย  

ณ ป 2546 

110,000 บาท /ตร.ม. 

*ราคาขาย ณ ป 2555 

ในกรณีเปนอาคารเกา

นํามาสรางตอ 

150,000 บาท /ตร.ม. 

*ราคาขาย ณ ป 2555 

ในกรณีเปนอาคารใหม

30 มูลคาโครงการ

รวม (Project 

Revenue) 

1,560,326,900 บาท 

(ลําดับที่ 28 x 29) 

3,120,653,800 บาท 

(ลําดับที่ 28 x 29) 

4,445,640,000 บาท

(ลําดับที่ 28 x 29) 

31 กําไรข้ันตน 

(Gross Profit)  

385,358,468 บาท 

คิดเปน 24.70% 

520,985,451 บาท 

คิดเปน 16.69% 

519,579,578 บาท 

คิดเปน 11.69% 

* หมายเหตุ  ตัวเลขที่ใชเปนราคาตนทุนของรายการตาง ๆ เปนตัวเลขโดยประมาณการเทานั้น 
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กรณีศึกษาที่ 4 โครงการ Ideo Verve Ratchaprarop 
 ที่ต้ัง : ถนนราชปรารภ 

 ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม 
 เหตุผลในการพิจารณาเลือกลงทุนกอสราง 
 1. ทําเลที่ต้ังอยูติดถนนใหญและใกลกับสถานีรถไฟฟาแอรพอรทลิงคสถานีมักกะสัน 

อีกทั้งอยูในแหลงเศรษฐกิจและชุมชน ทําใหมีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ โดยท่ีผูพัฒนา

โครงการนั้นเลือกทําเลเปนหนึ่งในปจจัยเร่ิมตนในการพิจารณาลงทุนกอสรางอาคารที่สรางคาง 

 2. มีการตออายุใบอนุญาตกอสรางเดิมอยางตอเนื่องทุกป ทําใหสามารถกอสรางได

ตามแบบขออนุญาตกอสรางเดิมได และผูพัฒนาโครงการสามารถเพิ่มโอกาสตัดสินใจไดงายข้ึนใน

การเลือกโครงการแหงนี้มาทําการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโครงการ 

 3. การซื้อที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางในสมัยกอน ราคายังไมสูงมากเม่ือเทียบกับปจจุบัน 

อีกทั้งยังมีสถาบันการเงินที่เขามาชวยในการประนอมหนี้ระหวางผูจะซ้ือ, ผูจะขาย, ลูกคา ทําให

โครงการสามารถดําเนินการตอไปได 
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 ตารางเปรียบเทียบการใหคะแนนของการลงทุนในแบบตาง ๆ  
 

ตารางที่ 31  แสดงการเปรียบเทียบการใหคะแนนของโครงการ Ideo Verve Ratchaprarop 

 

ปจจัยที่เกี่ยวของเพื่อ 

นํามาพจิารณา 

Scenario 1 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติ 

ในป 2555 โดยซ้ือ 

Land+Asset แลว

กอสรางตามแบบ 

ขออนุญาตเดิม 

Scenario 2 

การลงทุนตาม

เหตุการณที่เกดิข้ึน

จริงในป 2552  

โดยซ้ือ Land+Asset 

แลวร้ือถอนอาคาร

เดิมออกและกอสราง

อาคารตาม 

กฏหมายใหม 

Scenario 3 

การลงทุนตาม

เหตุการณสมมุติ 

ในป 2555 โดยซ้ือ 

Land+Asset 

 แลวร้ือถอนอาคาร

เดิมออกและกอสราง

อาคารตาม 

กฏหมายใหม 

ทําเลที่ต้ังโครงการ 3 3 3 

ใบอนุญาตกอสราง 2 2 3 

ราคาที่ดิน 2 3 2 

ราคาคากอสราง 2 3 2 

พื้นที่กอสรางสูงสุด 3 2 2 

พื้นที่จะตองกอสรางจริง 3 2 2 

ประโยชนจากโครงสรางเดิม 2 1 1 

พื้นที่ขาย 2 2 1 

ราคาขาย 2 3 3 

กฏหมายที่เกี่ยวของ 2 3 2 

รวม 23 24 21 

* หมายเหตุ 3 = มากที่สุด , 2 = ปานกลาง , 1 = นอยที่สุด 
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 การลงทุนในแบบตาง ๆ  
 เหตุการณที่ 1 การลงทุนตามเหตุการณสมมุติในป 2555 โดยซื้อ Land+Asset แลว

กอสรางตามแบบขออนุญาตเดิม 
 ขอไดเปรียบ 
 1. ทําเลที่ต้ังอยูติดถนนใหญและใกลกับสถานีรถไฟฟาแอรพอรทลิงคสถานีมักกะสัน 

อีกทั้งอยูในแหลงเศรษฐกิจและชุมชน ทําใหมีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ โดยท่ีผูพัฒนา

โครงการนั้นเลือกทําเลเปนหนึ่งในปจจัยเร่ิมตนในการพิจารณาลงทุนกอสรางอาคารที่สรางคาง 

 2. พื้นที่ที่สามารถกอสรางจริงตามใบอนุญาตกอสรางเดิมนั้นจะมากกวาพื้นที่กอสราง

ตามแบบขอนุญาตใหม ซึ่งพื้นที่กอสรางตามใบอนุญาตเดิมคือ 32,000 ตร.ม. โดยที่การขอ

อนุญาตกอสรางใหมตามใบอนุญาตกอสรางใหม จะตองอางอิงตามกฏหมายผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร ซึ่งกฏหมายผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (BMA) ไดออกมาบังคับใชในป พ.ศ. 

2549 โดยที่ที่ดิน แหงนี้อยูโซนพาณิชยกรรม สีแดง พ.5 FAR.10 ซึ่งสามารถกอสรางไดพื้นที่สูงสุด

ไมเกิน 30,000 ตร.ม. เนื่องจากติดที่ความกวางถนนไมถึง 18 เมตร 

 3. เนื่องจากเปนการกอสรางตอโดยใชใบอนุญาตเดิม จึงไมตองถูกควบคุมดวย

กฏหมายใหมมากนัก 
 ขอเสียเปรียบ 
 1. ราคาที่ดิน,คากอสราง, อัตราดอกเบี้ยเงินกู ฯลฯ มีการปรับตัวข้ึนทุกป ทําให

ผูพัฒนาโครงการตองพิจารณาถึงตัวแปรเหลานี้ทุกคร้ัง เนื่องจากจะกระทบตอตนทุนโครงการ 

 2. เนื่องจากเปนอาคารที่สรางคางและนําโครงสรางเดิมมากอสรางตอ ทําใหราคาขาย

ตอ ตร.ม. นั้นไมสามารถขายไดเทากับอาคารที่ทําการกอสรางใหมทั้งอาคารเนื่องจากการรับรู

ขอมูลขาวสารของผูบริโภค 

 3. การออกแบบขออนุญาตกอสราง พื้นที่ตามใบอนุญาตกอสรางเดิมนั้นอยูที่ 32,000 

ตารางเมตร โดยที่พื้นที่กอสรางอาคารสูงสุดที่สามารถกอสรางไดในขณะนั้นกอนที่มีผังเมืองรวม 

กทม. ป พ.ศ. 2549 เขามาบังคับใช จะสามารถกอสรางได 48,283 ตารางเมตร 

 เหตุการณที่ 2 การลงทุนในป 2552 โดยซ้ือ Land+Asset แลวร้ือถอนอาคารเดิมออก

และกอสรางอาคารตามกฏหมายใหม 
 ขอไดเปรียบ 
 1. ทําเลที่ต้ังอยูติดถนนใหญและใกลกับสถานีรถไฟฟาแอรพอรทลิงคสถานีมักกะสัน 

อีกทั้งอยูในแหลงเศรษฐกิจและชุมชน ทําใหมีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ โดยท่ีผูพัฒนา

โครงการนั้นเลือกทําเลเปนหนึ่งในปจจัยเร่ิมตนในการพิจารณาลงทุนกอสรางอาคารที่สรางคาง 
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 2. ทางผูลงทุนพัฒนาโครงการสามารถซ้ือที่ดินและส่ิงกอสรางเดิมไดดวยราคาที่ไม

แพงในขณะน้ัน (พ.ศ. 2548) เพื่อเก็บเอาไวและมีเวลาที่จะทําการสํารวจโครงสรางอาคารเดิมและ

ออกแบบศึกษาความเปนไปไดของโครงการควบคูกันไปเพื่อเพิ่มทางเลือกในการพิจารณาลงทุน

โครงการตอไป 

 3. เนื่องจากเปนการกอสรางอาคารใหม การออกแบบจึงสามารถออกแบบใหมีพื้นที่

ขายไดมากข้ึนกวาแบบกอสรางตามแบบขออนุญาตฯเดิม 

 4. เนื่องจากเปนการกอสรางอาคารใหมโดยร้ืออาคารเดิมออก ดังนั้นทางผูลงทุน

พัฒนาโครงการสามารถต้ังราคาขายเทียบเทากับราคาตลาดตามแตละทําเลของโครงการได 
 ขอเสียเปรียบ 
 1. ไมสามารถใชประโยชนจากโครงสรางอาคารที่มีอยูแลวไดเลย 

 2. การกอสรางอาคารใหมในป พ.ศ. 2552 นั้น ทําใหโครงการตองถูกปจจัยทางดาน

กฏหมายอาคาร, ผังเมืองรวม กทม. พ.ศ. 2549 , กฏหมายส่ิงแวดลอมเขามาเกี่ยวของ ทําใหเพิ่ม

ความยากในการออกแบบเพื่อใหผานเกณฑตามขอกําหนด 

 3. ตามกฏหมาย พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ที่กําหนดความกวางถนนที่มีผลตอ

พื้นที่อาคาร ทําใหโครงการนี้ถูกจํากัดในเร่ืองของพ้ืนที่กอสรางอาคาร โดยถนนราชปรารภ มีความ

กวางถนน 15 เมตร ซึ่งนอยกวา 18 เมตร ทําใหกอสรางอาคารไดไมเกิน 30,000 ตารางเมตร 

 เหตุการณที่ 3 การลงทุนตามเหตุการณสมมุติในป 2555 โดยซ้ือ Land+Asset แลว

ร้ือถอนอาคารเดิมออกและกอสรางอาคารตามกฏหมายใหม 
 ขอไดเปรียบ 
 1. ทําเลที่ต้ังอยูติดถนนใหญและใกลกับสถานีรถไฟฟาแอรพอรทลิงคสถานีมักกะสัน 

อีกทั้งอยูในแหลงเศรษฐกิจและชุมชน ทําใหมีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ โดยท่ีผูพัฒนา

โครงการนั้นเลือกทําเลเปนหนึ่งในปจจัยเร่ิมตนในการพิจารณาลงทุนกอสรางอาคารที่สรางคาง 

 2. เนื่องจากเปนการกอสรางอาคารใหม การออกแบบจึงสามารถออกแบบใหมีพื้นที่

ขายไดมากข้ึนกวาแบบกอสรางตามแบบขออนุญาตฯเดิม 

 3. เนื่องจากเปนการกอสรางอาคารใหมโดยร้ืออาคารเดิมออก ดังนั้นทางผูลงทุน

พัฒนาโครงการสามารถต้ังราคาขายเทียบเทากับราคาตลาดตามแตละทําเลของโครงการได 
 ขอเสียเปรียบ 
 1. ราคาที่ดิน,คากอสราง, อัตราดอกเบี้ยเงินกู ฯลฯ มีการปรับตัวข้ึนทุกป ทําให

ผูพัฒนาโครงการตองพิจารณาถึงตัวแปรเหลานี้ทุกคร้ัง เนื่องจากจะกระทบตอตนทุนโครงการ 

 2. ไมสามารถใชประโยชนจากโครงสรางอาคารที่มีอยูแลวไดเลย 



 145 

 3. การกอสรางอาคารใหมในป พ.ศ. 2552 นั้น ทําใหโครงการตองถูกปจจัยทางดาน

กฏหมายอาคาร, ผังเมืองรวม กทม. พ.ศ. 2549 , กฏหมายส่ิงแวดลอมเขามาเกี่ยวของ ทําใหเพิ่ม

ความยากในการออกแบบเพื่อใหผานเกณฑตามขอกําหนด 

 4. ตามกฏหมาย พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ที่กําหนดความกวางถนนที่มีผลตอ

พื้นที่อาคาร ทําใหโครงการนี้ถูกจํากัดในเร่ืองของพ้ืนที่กอสรางอาคาร โดยถนนราชปรารภ มีความ

กวางถนน 15 เมตร ซึ่งนอยกวา 18 เมตร ทําใหกอสรางอาคารไดไมเกิน 30,000 ตารางเมตร 
 ตารางสรุปการลงทุนการกอสรางในแบบตาง ๆ  
 

ตารางที่ 32   สรุปการลงทุนการกอสรางของโครงการ Ideo Verve Ratchaprarop 

 

ลําดับ รายละเอียด Scenario 1 

การลงทุนในป 2555 

โดยซ้ือ Land + 

Asset แลวกอสราง

ตามแบบขออนุญาต

เดิม 

 

Scenario 2 

การลงทุนในป 2552 

โดยซ้ือ Land + 

Asset แลวร้ือถอน

อาคารเดิมออกและ

กอสรางอาคารตาม 

กฏหมายใหม 

Scenario 3 

การลงทุนในป 2555 

โดยซ้ือ Land + 

Asset แลวร้ือถอน

อาคารเดิมออกและ

กอสรางอาคารตาม

กฏหมายใหม 

1 เจาของโครงการ Ananda Development Co.,Ltd. 

2 ผูออกแบบ Windmill Architect Co.,Ltd. 

3 ผูรับเหมา Lox-Build Group Co.,Ltd. 

4 ประเภทของ

อาคาร(กอน) 

อาคารพาณิชยกรรม,

โรงแรมและ

คอนโดมิเนยีม 

ที่ดินเปลา 

 

ที่ดินเปลา 

 

5 ประเภทของ

อาคาร(หลัง) 

อาคารพาณิชยกรรม,

โรงแรมและ

คอนโดมิเนยีม 

คอนโดมิเนยีม คอนโดมิเนยีม 

6 ประเภทโครงการ อาคารพาณิชยกรรม,

โรงแรมและคอนโด-

มิเนียม 25 ชัน้ และ

ชั้นใตดิน 1 ชัน้ 

คอนโดมิเนยีม  

34 ชั้น และช้ันใตดิน 

2 ชั้น 

คอนโดมิเนยีม  

34 ชั้น และช้ันใตดิน 

2 ชั้น 
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ตารางที่ 32   สรุปการลงทุนการกอสรางของโครงการ Ideo Verve Ratchaprarop  (ตอ) 

 

ลําดับ รายละเอียด Scenario 1 

การลงทุนในป 2555 

โดยซ้ือ Land + 

Asset แลวกอสราง

ตามแบบขออนุญาต

เดิม 

 

Scenario 2 

การลงทุนในป 2552 

โดยซ้ือ Land + 

Asset แลวร้ือถอน

อาคารเดิมออกและ

กอสรางอาคารตาม 

กฏหมายใหม 

Scenario 3 

การลงทุนในป 2555 

โดยซ้ือ Land + 

Asset แลวร้ือถอน

อาคารเดิมออกและ

กอสรางอาคารตาม

กฏหมายใหม 

7 ที่ต้ัง ถนนราชปรารภ 

8 ความกวางถนน 15 เมตร 

9 โซนผังเมือง - แดง (พ.5) แดง (พ.5) 

10 FAR. - 10 10 

11 ขนาดโครงการ 

(ไร) 

2-2-5.9 ไร 

12 พื้นที่กอสรางที่

สามารถสรางได

ตามกฏหมาย 

48,283 ตร.ม. 40,236 ตร.ม. 40,236 ตร.ม. 

13 ราคาที่ดิน  

(บาท / ตร.วา) 

330,000 บาท 

* ราคาที่ดิน  

ณ ป 2555 

280,000 บาท 

*ราคาที่ดิน  

ณ ป 2552 

330,000 บาท 

* ราคาที่ดิน  

ณ ป 2555 

14 รวมราคาที่ดิน 

(บาท) 

331,947,000 บาท 281,652,000 บาท 331,947,000 บาท 

15 พื้นที่กอสรางตาม

ใบอนุญาตเดิม 

(ตร.ม.) 

32,000 ตร.ม. 

 

32,000 ตร.ม. 

 

32,000 ตร.ม. 

 

16 พื้นที่ทีก่อสราง  

ไปแลว 

6,400 ตร.ม. 

* กอสรางไปแลว 

20% 

6,400 ตร.ม. 

* กอสรางไปแลว 

20% 

6,400 ตร.ม. 

* กอสรางไปแลว 

20% 
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ตารางที่ 32   สรุปการลงทุนการกอสรางของโครงการ Ideo Verve Ratchaprarop  (ตอ) 

 

ลําดับ รายละเอียด Scenario 1 

การลงทุนในป 2555 

โดยซ้ือ Land + 

Asset แลวกอสราง

ตามแบบขออนุญาต

เดิม 

 

Scenario 2 

การลงทุนในป 2552 

โดยซ้ือ Land + 

Asset แลวร้ือถอน

อาคารเดิมออกและ

กอสรางอาคารตาม 

กฏหมายใหม 

Scenario 3 

การลงทุนในป 2555 

โดยซ้ือ Land + 

Asset แลวร้ือถอน

อาคารเดิมออกและ

กอสรางอาคารตาม

กฏหมายใหม 

17 พื้นที่ทีก่อสรางที่

ยังกอสรางไมแลว

เสร็จคงเหลือ 

25,600 ตร.ม. 25,600 ตร.ม. 25,600 ตร.ม. 

18 ราคาคากอสราง 

(บาท/ตร.ม.) 

16,200 บาท/ตร.ม. 

*ราคาคากอสราง  

ณ ป 2541 

16,200 บาท/ตร.ม. 

*ราคาคากอสราง  

ณ ป 2541 

16,200 บาท/ตร.ม. 

*ราคาคากอสราง 

ณ ป 2541 

19 รวมคากอสราง

ทั้งหมด 

103,680,000 บาท

(ลําดับที่ 16 x 18) 

103,680,000 บาท

(ลําดับที่ 16 x 18) 

103,680,000 บาท

(ลําดับที่ 16 x 18) 

20 รวมราคาคาทีดิ่น 

+ราคาคากอสราง 

435,627,000 บาท

(ลําดับที่ 14+19) 

385,332,000 บาท

(ลําดับที่ 14+19) 

435,627,000 บาท

(ลําดับที่ 14+19) 

21 ราคาที่ดิน+Asset 

ที่ซื้อมาเพื่อ

ดําเนนิการตอ 

370,282,950 บาท 

* discount rate 

15% 

327,532,200 บาท 

* discount rate 

15% 

370,282,950 บาท 

* discount rate 

15% 

22 ราคาคากอสราง 

(บาท/ตร.ม.)  

เมื่อนํามาทําตอ 

24,900 ตร.ม. *ราคา

คากอสราง ณ ป 

2555 

24,450 ตร.ม. *ราคา

คากอสราง ณ ป 

2552 

24,900 ตร.ม. *ราคา

คากอสราง ณ ป 

2555 

23 พื้นที่กอสรางที่ทาํ

ตอ/กอสรางตาม

ใบอนุญาตใหม 

25,600 ตร.ม. 29,000 ตร.ม.  

- 
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ตารางที่ 32   สรุปการลงทุนการกอสรางของโครงการ Ideo Verve Ratchaprarop  (ตอ) 

 

ลําดับ รายละเอียด Scenario 1 

การลงทุนในป 2555 

โดยซ้ือ Land + 

Asset แลวกอสราง

ตามแบบขออนุญาต

เดิม 

 

Scenario 2 

การลงทุนในป 2552 

โดยซ้ือ Land + 

Asset แลวร้ือถอน

อาคารเดิมออกและ

กอสรางอาคารตาม 

กฏหมายใหม 

Scenario 3 

การลงทุนในป 2555 

โดยซ้ือ Land + 

Asset แลวร้ือถอน

อาคารเดิมออกและ

กอสรางอาคารตาม

กฏหมายใหม 

 คาร้ือถอน

โครงสรางอาคาร

เดิมออก 

- 

 

10,368,000 บาท * 

10% ของคากอสราง 

ณ ป 2541  

10,368,000 บาท * 

10% ของคากอสราง 

ณ ป 2541 

24 รวมคากอสราง 

(ตอ) 

695,040,000 บาท 

(ลําดับที่ 17x22) 

684,600,000 บาท 

(ลําดับที่ 15x22) 

693,000,000 บาท 

(ลําดับที่ 15x22) 

25 รวมราคาคาทีดิ่น 

+ราคาคากอสราง 

1,058,718,150 บาท

(ลําดับที่ 21+24) 

1,103,674,200 บาท

(ลําดับที ่21+23+24) 

1,187,410,950 บาท

(ลําดับที ่21+23+24) 

26 คาดําเนนิการตาง 

ๆ  

95,616,000 บาท * 

คิดที่ 15% 

106,357,500 บาท * 

คิดที่ 15% 

112,050,000 บาท * 

คิดที่ 15% 

27 ตนทนุโครงการ

รวม 

1,154,334,150 บาท 

(ลําดับที่ 25 +26) 

1,210,031,700 บาท 

(ลําดับที่ 25 +26) 

1,299,460,950 บาท 

(ลําดับที่ 25 +26) 

28 พื้นที่ขาย (ตร.ม.) 

(Saleable area) 

17,600 ตร.ม. * 

พื้นที่ขาย 55% 

17,600 ตร.ม. * 

พื้นที่ขาย 55% 

15,400 ตร.ม. * 

พื้นที่ขาย 55% 

29 ราคาขาย 

(Unit Price) 

75,000 บาท /ตร.ม. 

*ราคาขาย ณ ป 2555 

90,000 บาท /ตร.ม. 

*ราคาขาย ณ ป 2552 

95,000 บาท /ตร.ม. 

*ราคาขาย ณ ป 2555 

30 มูลคาโครงการรวม 

(Project Revenue) 

1,320,000,000 บาท 

(ลําดับที่ 28 x 29) 

1,584,000,000 บาท 

(ลําดับที่ 28 x 29) 

1,463,000,000 บาท 

(ลําดับที่ 28 x 29) 

31 กําไรข้ันตน 

(Gross Profit)  

165,665,850 บาท 

คิดเปน12.55% 

373,968,300 บาท 

คิดเปน 23.61% 

163,539,050 บาท 

คิดเปน 11.18% 

* หมายเหตุ  ตัวเลขที่ใชเปนราคาตนทุนของรายการตาง ๆ เปนตัวเลขโดยประมาณการเทานั้น 
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วิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับโครงการที่เปนกรณีศึกษาทั้ง 4 โครงการ 
 
 โครงการ Center Point Witthayu  
 1. ปจจัยทางกายภาพ 

 

ตารางที่ 33  แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานกายภาพของโครงการ Center Point Witthayu  

 

√ CBD. 

X กรุงเทพฯชั้นใน 

X กรุงเทพฯชั้นกลาง 

ทําเลที่ต้ังโครงการ  (ถนนวิทยุ) 

X กรุงเทพฯชั้นนอก 

X  นอยกวา 300 ลานบาท  

X 301-500 ลานบาท 

√ 501-700 ลานบาท 

มูลคาที่ดินและอาคารกอนการ

นํามาพัฒนาตอ (550 ลานบาท) 

X มากกวา 700 ลานบาท 

X  นอยกวา 30,000 ตารางเมตร 

√ 30,001 – 45,000 ตารางเมตร 

X 45,001 – 60,000 ตารางเมตร 

ขนาดของโครงการ 

 (พื้นที่กอสรางอาคาร) 

( 33,000 ตารางเมตร) 

X มากกวา 60,000 ตารางเมตร 

X ใชโครงสรางเดิมทั้งหมด 

√ ใชโครงสรางเดิมบางสวน 

โครงสรางอาคาร 

X ร้ือถอนโครงสรางเดิมออกและกอสรางอาคารใหม 

X  นอยกวา 10% 

√ 10 – 20% 

X 21 – 30% 

รอยละของโครงการที่ดําเนินการ

กอสรางไปแลว 

( 15%) 

X มากกวา 31% 
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ตารางที่ 33  แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานกายภาพของโครงการ Center Point Witthayu  (ตอ) 

 

X นอยกวา 2 ป 

√ 2 ป 1 เดือน – 4 ป 

X 4 ป 1 เดือน – 7 ป 

ระยะเวลาที่ถูกทิ้งราง 

พ.ศ. 2542-2544 

(2 ป 8 เดือน) 

X มากกวา 7 ป 

X นอยกวา 1 ป 

√ 1 ป 1 เดือน – 2 ป 

X 2 ป 1 เดือน – 3 ป 

ระยะเวลาที่กอสรางตอจนเสร็จ 

พ.ศ. 2545-2546 

(1 ป 3 เดือน) 

X มากกวา 3 ป 

 

 2. ปจจัยทางเศรษฐกิจ 

 

ตารางที่ 34   แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานเศรษฐกิจของโครงการ Center Point Witthayu  

 

X อัตราดอกเบ้ียเงินกู 

√ อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 

√ อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 

√ อัตราเงินเฟอ 

√ ภาษี 

√ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP.) 
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 3. ปจจัยทางการเงิน 

 

ตารางที่ 35  แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานการเงินของโครงการ Center Point Witthayu  

 

√ คาซอมแซมอาคาร 

X คาร้ือถอนอาคารเดิม 

√ คาสํารวจและพัฒนาที่ดิน 

√ คาออกแบบ 

√ คาบริหารและควบคุมการกอสราง 

√ คากอสราง (ST, ARC, M&E) 

√ คาโฆษณาและประชาสัมพันธ 

√ คาใชจายในการดําเนินการเมื่อเปดโครงการ 

 

 4. ปจจัยทางการตลาด 

 

ตารางที่ 36   แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานการตลาดของโครงการ Center Point Witthayu  

 

√ กลุมผูบริโภค 

√ รายไดของผูบริโภค 

√ ความตองการของผูบริโภค 

√ สินเช่ือของผูบริโภค 

√ อัตราเงินดาวน 

√ อัตราเงินผอน (อัตราคาเชา) 

√ ระยะเวลาการขายโครงการทั้งหมด 

√ อัตราผลตอบแทน 

√ ความนาเชื่อถือของโครงการ 

√ คูแขง 
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 5. ปจจัยทางกฎหมายและนโยบายภาครัฐ 

 

ตารางที่ 37 แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานการกฎหมายและนโยบายภาครัฐของโครงการ Center 

Point Witthayu  

 

√ มีการตอใบอนุญาตกอสรางเดิม 

X กอสรางตามแบบขออนุญาตกอสรางเดิม 

√ ขออนุญาตกอสรางใหม 

ใบอนุญาตกอสราง 

√ กอสรางตามแบบขออนุญาตกอสรางใหม 

√ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2522 

√ กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 

√ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2535 

√ กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) 

กฎหมายที่เกี่ยวของ 

√ กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) 

√ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2543 

√ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเร่ืองควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2544 

X กฎกระทรวง ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 

2549 

X กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 เร่ืองกําหนดหลักเกณฑ

การออกใบอนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร 

สําหรับอาคารที่ไดรับผลกระทบจากปญหาทาง

เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งยังกอสรางไมแลวเสร็จ 

 

X พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

พ.ศ. 2535 เร่ืองการจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (EIA) 
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 6. ปจจัยดานขอมูลเชิงสนับสนุน 

 

ตารางที่ 38   แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานขอมูลเชิงสนับสนุนของโครงการ Center Point Witthayu  

 

√ แบบพิมพเขียว, รายการประกอบแบบ, สเปกวัสดุ 

X สัญญาวาจางออกแบบ, รับเหมากอสราง 

X บัญชีแสดงปริมาณงาน (BOQ) 

ขอมูลทางเอกสารการกอสราง 

X เอกสารการอนุมัติตาง ๆ ,เอกสารการสั่งซื้อวัสดุ 

√ ขอมูลของเจาของโครงการ 

√ ขอมูลของผูออกแบบ 

√ ขอมูลของผูรับเหมากอสราง 

ขอมูลของบุคคล, กลุมบุคคล, 

บริษัท 

√ ขอมูลของลูกคา 

√ การกูยืมสินเช่ือเพื่อการลงทุน 

X ขอมูลการเบิกจายงวดงาน 

X ขอมูลการผอนชําระเงินงวดของลูกคา 

ข อ มู ล ส ถ า น ะ ท า ง ก า ร เ งิ น

โครงการ 

X การลมละลาย 

X ปญหามวลชน 

X การฟองรอง 

ปญหาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

X ความขัดแยงภายใน 
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 โครงการ Lumpini Place Water Cliff  
  1. ปจจัยทางกายภาพ 

 

ตารางที่ 39   แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานกายภาพของโครงการ Lumpini Place Water Cliff  

 

X CBD. 

√ กรุงเทพฯชั้นใน 

X กรุงเทพฯชั้นกลาง 

ทําเลที่ต้ังโครงการ 

(ถนนพระราม 3) 

X กรุงเทพฯชั้นนอก 

X  นอยกวา 300 ลานบาท  

√ 301-500 ลานบาท 

X 501-700 ลานบาท 

มูลคาที่ดินและอาคารกอนการ

นํามาพัฒนาตอ (438 ลานบาท) 

X มากกวา 700 ลานบาท 

X  นอยกวา 30,000 ตารางเมตร 

X 30,001 – 45,000 ตารางเมตร 

X 45,001 – 60,000 ตารางเมตร 

ขนาดของโครงการ 

 (พื้นที่กอสรางอาคาร) 

( 63,927 ตารางเมตร) 

√ มากกวา 60,000 ตารางเมตร 

√ ใชโครงสรางเดิมทั้งหมด 

X ใชโครงสรางเดิมบางสวน 

โครงสรางอาคาร 

X ร้ือถอนโครงสรางเดิมออกและกอสรางอาคารใหม 

X  นอยกวา 10% 

√ 10 – 20% 

X 21 – 30% 

รอยละของโครงการที่ดําเนินการ

กอสรางไปแลว 

( 16.43%) 

X มากกวา 31% 

X นอยกวา 2 ป 

√ 2 ป 1 เดือน – 4 ป 

X 4 ป 1 เดือน – 7 ป 

ระยะเวลาที่ถูกทิ้งราง 

พ.ศ. 2543-2544 (2 ป) 

X มากกวา 7 ป 
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ตารางที่ 39   แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานกายภาพของโครงการ Lumpini Place Water Cliff  (ตอ) 
 

X นอยกวา 1 ป 

X 1 ป 1 เดือน – 2 ป 

√ 2 ป 1 เดือน – 3 ป 

ระยะเวลาที่กอสรางตอจนเสร็จ 
พ.ศ. 2544-2546 (2 ป 6 เดือน) 

X มากกวา 3 ป 

 
 2. ปจจัยทางเศรษฐกิจ 
 
ตารางที่ 40 แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานเศรษฐกิจของโครงการ Lumpini Place Water Cliff  
 

√ อัตราดอกเบ้ียเงินกู 

√ อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 

√ อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 

√ อัตราเงินเฟอ 

√ ภาษี 

√ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP.) 

 
 3. ปจจัยทางการเงิน 
 
ตารางที่ 41  แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานการเงินของโครงการ Lumpini Place Water Cliff  
 

√ คาซอมแซมอาคาร 

X คาร้ือถอนอาคารเดิม 

√ คาสํารวจและพัฒนาที่ดิน 

√ คาออกแบบ 

√ คาบริหารและควบคุมการกอสราง 

√ คากอสราง (ST, ARC, M&E) 

√ คาโฆษณาและประชาสัมพันธ 

√ คาใชจายในการดําเนินการเมื่อเปดโครงการ 
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 4. ปจจัยทางการตลาด 

 

ตารางที่ 42  แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานการตลาดของโครงการ Lumpini Place Water Cliff  

 

√ กลุมผูบริโภค 

√ รายไดของผูบริโภค 

√ ความตองการของผูบริโภค 

√ สินเช่ือของผูบริโภค 

√ อัตราเงินดาวน 

√ อัตราเงินผอน (อัตราคาเชา) 

√ ระยะเวลาการขายโครงการทั้งหมด 

√ อัตราผลตอบแทน 

√ ความนาเชื่อถือของโครงการ 

√ คูแขง 

 

 5. ปจจัยทางกฎหมายและนโยบายภาครัฐ 

 

ตารางที่ 43 แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานการกฎหมายและนโยบายภาครัฐของโครงการ Lumpini 

Place Water Cliff  

 

√ มีการตอใบอนุญาตกอสรางเดิม 

√ กอสรางตามแบบขออนุญาตกอสรางเดิม 

X ขออนุญาตกอสรางใหม 

ใบอนุญาตกอสราง 

X กอสรางตามแบบขออนุญาตกอสรางใหม 

√ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2522 

√ กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 

กฎหมายที่เกี่ยวของ 

√ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2535 
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ตารางที่ 43 แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานการกฎหมายและนโยบายภาครัฐของโครงการ Lumpini 

Place Water Cliff  (ตอ) 

 

√ กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) 

X กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) 

X พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2543 

X ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเร่ืองควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2544 

X กฎกระทรวง ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 

X กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 เร่ืองกําหนดหลักเกณฑการออก

ใบอนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร สําหรับอาคารที่

ไดรับผลกระทบจากปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง

ยังกอสรางไมแลวเสร็จ 

กฎหมายที่เกี่ยวของ 

X พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 

2535 เร่ืองการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม (EIA) 

 

 6. ปจจัยดานขอมูลเชิงสนับสนุน 

 

ตารางที่ 44 แสดงปจจัยที่เกี่ยวของขอมูลเชิงสนับสนุนของโครงการ Lumpini Place Water Cliff  

 

√ แบบพิมพเขียว, รายการประกอบแบบ, สเปกวัสดุ 

X สัญญาวาจางออกแบบ, รับเหมากอสราง 

√ บัญชีแสดงปริมาณงาน (BOQ) 

ข อมู ลทาง เอกสารการ

กอสราง 

X เอกสารการอนุมัติตาง ๆ ,เอกสารการสั่งซื้อวัสดุ 

√ ขอมูลของเจาของโครงการ 

X ขอมูลของผูออกแบบ 

√ ขอมูลของผูรับเหมากอสราง 

ขอมูลของบุคคล, กลุม

บุคคล, บริษัท 

√ ขอมูลของลูกคา 
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ตารางที่ 44  แสดงปจจัยที่เกี่ยวของขอมูลเชิงสนับสนุนของโครงการ Lumpini Place Water Cliff  

                   (ตอ) 

 

√ การกูยืมสินเช่ือเพื่อการลงทุน 

X ขอมูลการเบิกจายงวดงาน 

√ ขอมูลการผอนชําระเงินงวดของลูกคา 

ขอมูลสถานะทางการเงิน

โครงการ 

X การลมละลาย 

X ปญหามวลชน 

X การฟองรอง 

ปญหาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

X ความขัดแยงภายใน 

 
 โครงการ Grand Park View Asoke 
 1. ปจจัยทางกายภาพ 

 

ตารางที่ 45 แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานกายภาพของโครงการ Grand Park View Asoke 

 

√ CBD. 

X กรุงเทพฯชั้นใน 

X กรุงเทพฯชั้นกลาง 

ทําเลที่ต้ังโครงการ 

(ถนนอโศก สุขุมวิท 21) 

X กรุงเทพฯชั้นนอก 

X  นอยกวา 300 ลานบาท  

X 301-500 ลานบาท 

X 501-700 ลานบาท 

มูลคาที่ดินและอาคารกอนการ

นํามาพัฒนาตอ 

(740 ลานบาท) 

√ มากกวา 700 ลานบาท 

X  นอยกวา 30,000 ตารางเมตร 

X 30,001 – 45,000 ตารางเมตร 

X 45,001 – 60,000 ตารางเมตร 

ขนาดของโครงการ 

 (พื้นที่กอสรางอาคาร) 

( 61,673 ตารางเมตร) 

√ มากกวา 60,000 ตารางเมตร 
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ตารางที่ 45 แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานกายภาพของโครงการ Grand Park View Asoke (ตอ) 

 

√ ใชโครงสรางเดิมทั้งหมด 

X ใชโครงสรางเดิมบางสวน 

โครงสรางอาคาร 

X ร้ือถอนโครงสรางเดิมออกและกอสรางอาคารใหม 

X  นอยกวา 10% 

X 10 – 20% 

X 21 – 30% 

ร อ ย ล ะ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ที่

ดําเนินการกอสรางไปแลว 

( 75%) 

√ มากกวา 31% 

X นอยกวา 2 ป 

X 2 ป 1 เดือน – 4 ป 

√ 4 ป 1 เดือน – 7 ป 

ระยะเวลาที่ถูกทิ้งราง 

พ.ศ. 2541-2545 (5 ป) 

X มากกวา 7 ป 

X นอยกวา 1 ป 

√ 1 ป 1 เดือน – 2 ป 

X 2 ป 1 เดือน – 3 ป 

ระยะเวลาที่กอสรางตอจน

เสร็จ 

พ .ศ .  2 5 4 6 -2 5 4 7  ( 1 ป  3 

เดือน) X มากกวา 3 ป 

 

 2. ปจจัยทางเศรษฐกิจ 

 

ตารางที่ 46 แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานเศรษฐกิจของโครงการ Grand Park View Asoke 

 

√ อัตราดอกเบ้ียเงินกู 

√ อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 

√ อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 

√ อัตราเงินเฟอ 

√ ภาษี 

√ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP.) 
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 3. ปจจัยทางการเงิน 

 

ตารางที่ 47 แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานการเงินของโครงการ Grand Park View Asoke 

 

√ คาซอมแซมอาคาร 

X คาร้ือถอนอาคารเดิม 

√ คาสํารวจและพัฒนาที่ดิน 

√ คาออกแบบ 

√ คาบริหารและควบคุมการกอสราง 

√ คากอสราง (ST, ARC, M&E) 

√ คาโฆษณาและประชาสัมพันธ 

√ คาใชจายในการดําเนินการเมื่อเปดโครงการ 

 

 4. ปจจัยทางการตลาด 

 

ตารางที่ 48 แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานการตลาดของโครงการ Grand Park View Asoke 

 

√ กลุมผูบริโภค 

√ รายไดของผูบริโภค 

√ ความตองการของผูบริโภค 

√ สินเช่ือของผูบริโภค 

√ อัตราเงินดาวน 

√ อัตราเงินผอน (อัตราคาเชา) 

√ ระยะเวลาการขายโครงการทั้งหมด 

√ อัตราผลตอบแทน 

√ ความนาเชื่อถือของโครงการ 

√ คูแขง 
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 5. ปจจัยทางกฎหมายและนโยบายภาครัฐ 

 

ตารางที่ 49 แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานกฎหมายและนโยบายภาครัฐของโครงการ Grand Park 

View Asoke 

 

√ มีการตอใบอนุญาตกอสรางเดิม 

√ กอสรางตามแบบขออนุญาตกอสรางเดิม 

X ขออนุญาตกอสรางใหม 

ใบอนุญาตกอสราง 

X กอสรางตามแบบขออนุญาตกอสรางใหม 

√ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2522 

√ กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 

√ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2535 

√ กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) 

√ กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) 

X พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2543 

X ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเร่ืองควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2544 

X กฎกระทรวง ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 

2549 

X กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 เร่ืองกําหนดหลักเกณฑ

การออกใบอนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร 

สําหรับอาคารที่ไดรับผลกระทบจากปญหาทาง

เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งยังกอสรางไมแลวเสร็จ 

กฎหมายที่เกี่ยวของ 

X พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

พ.ศ. 2535 เร่ืองการจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (EIA) 

 



 162 

 6. ปจจัยดานขอมูลเชิงสนับสนุน 

 

ตารางที่ 50 แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานขอมูลเชิงสนับสนุนของโครงการ Grand Park View Asoke 

 

√ แบบพิมพเขียว, รายการประกอบแบบ, สเปกวัสดุ 

X สัญญาวาจางออกแบบ, รับเหมากอสราง 

√ บัญชีแสดงปริมาณงาน (BOQ) 

ขอมูลทางเอกสารการกอสราง 

X เอกสารการอนุมัติตาง ๆ ,เอกสารการสั่งซื้อวัสดุ 

√ ขอมูลของเจาของโครงการ 

X ขอมูลของผูออกแบบ 

√ ขอมูลของผูรับเหมากอสราง 

ขอมูลของบุคคล, กลุมบุคคล, 

บริษัท 

√ ขอมูลของลูกคา 

√ การกูยืมสินเช่ือเพื่อการลงทุน 

√ ขอมูลการเบิกจายงวดงาน 

√ ขอมูลการผอนชําระเงินงวดของลูกคา 

ข อ มู ล ส ถ า น ะ ท า ง ก า ร เ งิ น

โครงการ 

X การลมละลาย 

X ปญหามวลชน 

√ การฟองรอง 

ปญหาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

√ ความขัดแยงภายใน 
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 โครงการ Ideo Verve Ratchaprarop 
 1. ปจจัยทางกายภาพ 

 

ตารางที่ 51 แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานกายภาพของโครงการ Ideo Verve Ratchaprarop 

 

√ CBD. 

X กรุงเทพฯชั้นใน 

X กรุงเทพฯชั้นกลาง 

ทําเลที่ต้ังโครงการ 

(ถนนราชปรารภ) 

X กรุงเทพฯชั้นนอก 

X  นอยกวา 300 ลานบาท  

√ 301-500 ลานบาท 

X 501-700 ลานบาท 

มูลคาที่ดินและอาคารกอนการ

นํามาพัฒนาตอ 

(385 ลานบาท) 

X มากกวา 700 ลานบาท 

√  นอยกวา 30,000 ตารางเมตร 

X 30,001 – 45,000 ตารางเมตร 

X 45,001 – 60,000 ตารางเมตร 

ขนาดของโครงการ 

 (พื้นที่กอสรางอาคาร) 

( 29,000 ตารางเมตร) 

X มากกวา 60,000 ตารางเมตร 

X ใชโครงสรางเดิมทั้งหมด 

X ใชโครงสรางเดิมบางสวน 

โครงสรางอาคาร 

√ ร้ือถอนโครงสรางเดิมออกและกอสรางอาคารใหม 

X  นอยกวา 10% 

√ 10 – 20% 

X 21 – 30% 

รอยละของโครงการที่ดําเนินการ

กอสรางไปแลว 

( 20%) 

X มากกวา 31% 

X นอยกวา 2 ป 

X 2 ป 1 เดือน – 4 ป 

X 4 ป 1 เดือน – 7 ป 

ระยะเวลาที่ถูกทิ้งราง 

พ.ศ. 2542-2550 (9 ป) 

√ มากกวา 7 ป 
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ตารางที่ 51 แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานกายภาพของโครงการ Ideo Verve Ratchaprarop (ตอ) 
 

X นอยกวา 1 ป 

X 1 ป 1 เดือน – 2 ป 

√ 2 ป 1 เดือน – 3 ป 

ระยะเวลาที่กอสรางตอจนเสร็จ 
พ.ศ. 2552-2554 (2 ป 3 เดือน) 

X มากกวา 3 ป 

 
 2. ปจจัยทางเศรษฐกิจ 
 
ตารางที่ 52 แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานเศรษฐกิจของโครงการ Ideo Verve Ratchaprarop 
 

√ อัตราดอกเบ้ียเงินกู 

√ อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 

√ อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 

√ อัตราเงินเฟอ 

√ ภาษี 

√ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP.) 

 
 3. ปจจัยทางการเงิน 
 
ตารางที่ 53 แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานการเงินของโครงการ Ideo Verve Ratchaprarop 
 

X คาซอมแซมอาคาร 

√ คาร้ือถอนอาคารเดิม 

√ คาสํารวจและพัฒนาที่ดิน 

√ คาออกแบบ 

√ คาบริหารและควบคุมการกอสราง 

√ คากอสราง (ST, ARC, M&E) 

√ คาโฆษณาและประชาสัมพันธ 

√ คาใชจายในการดําเนินการเมื่อเปดโครงการ 
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 4. ปจจัยทางการตลาด 

 

ตารางที่ 54 แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานการตลาดของโครงการ Ideo Verve Ratchaprarop 

 

√ กลุมผูบริโภค 

√ รายไดของผูบริโภค 

√ ความตองการของผูบริโภค 

√ สินเช่ือของผูบริโภค 

√ อัตราเงินดาวน 

√ อัตราเงินผอน (อัตราคาเชา) 

√ ระยะเวลาการขายโครงการทั้งหมด 

√ อัตราผลตอบแทน 

√ ความนาเชื่อถือของโครงการ 

√ คูแขง 

 

 5. ปจจัยทางกฎหมายและนโยบายภาครัฐ 

 

ตารางที่ 55 แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานการกฎหมายและนโยบายภาครัฐของโครงการ Ideo Verve 

Ratchaprarop 

 

ใบอนุญาตกอสราง √ มีการตอใบอนุญาตกอสรางเดิม 

X กอสรางตามแบบขออนุญาตกอสรางเดิม 

√ ขออนุญาตกอสรางใหม 

 

√ กอสรางตามแบบขออนุญาตกอสรางใหม 

กฎหมายที่เกี่ยวของ X พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2522 

 X กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 

 X พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2535 

 X กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) 
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ตารางที่ 55 แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานการกฎหมายและนโยบายภาครัฐของโครงการ Ideo Verve 

Ratchaprarop (ตอ) 

 

กฎหมายที่เกี่ยวของ √ กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) 

 √ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2543 

 √ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเร่ืองควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2544 

 √ กฎกระทรวง ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 

2549 

 X กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 เร่ืองกําหนดหลักเกณฑ

การออกใบอนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร 

สําหรับอาคารที่ไดรับผลกระทบจากปญหาทาง

เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งยังกอสรางไมแลวเสร็จ 

 √ พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

พ.ศ. 2535 เร่ืองการจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (EIA) 

 

 6. ปจจัยดานขอมูลเชิงสนับสนุน 

 

ตารางที่ 56 แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานขอมูลเชิงสนับสนุนของโครงการ Ideo VerveRatchaprarop 

 

X แบบพิมพเขียว, รายการประกอบแบบ, สเปกวัสดุ 

X สัญญาวาจางออกแบบ, รับเหมากอสราง 

X บัญชีแสดงปริมาณงาน (BOQ) 

ขอมูลทางเอกสารการกอสราง 

X เอกสารการอนุมัติตาง ๆ ,เอกสารการสั่งซื้อวัสดุ 

√ ขอมูลของเจาของโครงการ 

X ขอมูลของผูออกแบบ 

√ ขอมูลของผูรับเหมากอสราง 

ขอมูลของบุคคล, กลุมบุคคล, 

บริษัท 

√ ขอมูลของลูกคา 
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ตารางที่ 56 แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานขอมูลเชิงสนับสนุนของโครงการ Ideo VerveRatchaprarop  

 (ตอ) 

 

√ การกูยืมสินเช่ือเพื่อการลงทุน 

X ขอมูลการเบิกจายงวดงาน 

X ขอมูลการผอนชําระเงินงวดของลูกคา 

ข อ มู ล ส ถ า น ะ ท า ง ก า ร เ งิ น

โครงการ 

X การลมละลาย 

√ ปญหามวลชน 

X การฟองรอง 

ปญหาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

X ความขัดแยงภายใน 

 
Project Timeline ของโครงการที่เปนกรณีศึกษาทั้ง 4 โครงการ 
 

 
 

ภาพที่ 108 แสดง Project Timeline ของโครงการ Center Point Witthayu  
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ภาพที่ 109 แสดง Project Timeline ของโครงการ Lumpini Place Water Cliff  

 

 
 

ภาพที่ 110 แสดง Project Timeline ของโครงการ Grand Park View Asoke 
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ภาพที่ 111 แสดง Project Timeline ของโครงการ Ideo VerveRatchaprarop 



170 

 
 

บทที่ 5 
 

สรุปผลการศกึษา อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 

ปจจัยที่มีศักยภาพสําคัญที่มีผลตอการลงทุนโครงการตาง ๆ  
 จากการศึกษาขอมูลจากบทความ, งานวิจัย, บทสัมภาษณ, ประสบการณจากนักวิชาการ

และผูที่ครํ่าหวอดในแวดวงอสังหาริมทรัพย และจากการรวมรวมศึกษาขอมูลและการวิเคราะห

จากโครงการที่เปนกรณีศึกษาทั้ง 4 โครงการ พบวา เราสามารถจําแนกปจจัยที่มีศักยภาพในการ

ฟนฟูโครงการ NPA ในเขตกรุงเทพมหานครไดทั้งหมด 6 ปจจัย ไดแก 

 1. ปจจัยทางกายภาพ 

 2. ปจจัยทางเศรษฐกิจ 

 3. ปจจัยทางการเงิน 

 4. ปจจัยทางการตลาด 

 5. ปจจัยทางกฎหมายและนโยบายภาครัฐ 

 6. ปจจัยทางดานขอมูลเชิงสนับสนุน          

 
ผลการวิเคราะหปจจัยที่เปนตัวรวมของโครงการที่เปนกรณีศึกษาทั้ง 4 โครงการ  
 โดยกําหนดให 

 1. =  โครงการ Center Point Witthayu    

 2. =  โครงการ Lumpini Place Water Cliff    

 3. =  โครงการ  Grand Park View Asoke 

 4. =  โครงการ  Ideo Verve Ratchaprarop 
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 ปจจัยทางกายภาพ 
 
ตารางที่ 57  แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานกายภาพของ 4 โครงการ 
 

1,3,4 CBD. 
2 กรุงเทพฯชั้นใน 
X กรุงเทพฯชั้นกลาง 

ทําเลที่ต้ังโครงการ 

X กรุงเทพฯชั้นนอก 
X นอยกวา 300 ลานบาท  

2,4 301-500 ลานบาท 
1 501-700 ลานบาท 

มูลคาที่ดินและอาคารกอน 
การนํามาพัฒนาตอ 

3 มากกวา 700 ลานบาท 
4 นอยกวา 30,000 ตารางเมตร 
1 30,001 – 45,000 ตารางเมตร 
X 45,001 – 60,000 ตารางเมตร 

ขนาดของโครงการ 
 (พื้นที่กอสรางอาคาร) 

2,3 มากกวา 60,000 ตารางเมตร 
2,3 ใชโครงสรางเดิมทั้งหมด 
1 ใชโครงสรางเดิมบางสวน 

โครงสรางอาคาร 

4 ร้ือถอนโครงสรางเดิมออกและกอสรางอาคารใหม 
X นอยกวา 10% 

1,2,4 10 – 20% 
X 21 – 30% 

รอยละของโครงการที่ดําเนินการ 
กอสรางไปแลว 

3 มากกวา 31% 
X นอยกวา 2 ป 

1,2 2 ป 1 เดือน – 4 ป 
3 4 ป 1 เดือน – 7 ป 

ระยะเวลาที่ถูกทิ้งราง 

4 มากกวา 7 ป 
X นอยกวา 1 ป 

1,3 1 ป 1 เดือน – 2 ป 
2,4 2 ป 1 เดือน – 3 ป 

ระยะเวลาที่กอสรางตอจนเสร็จ 

X มากกวา 3 ป 
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 ปจจัยทางเศรษฐกิจ 
 

ตารางที่ 58   แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานเศรษฐกิจของ 4 โครงการ 

 

2,3,4 อัตราดอกเบ้ียเงินกู 

1,2,3,4 อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 

1,2,3,4 อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 

1,2,3,4 อัตราเงินเฟอ 

1,2,3,4 ภาษี 

1,2,3,4 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP.) 

 
 ปจจัยทางการเงิน 
 

ตารางที่ 59   แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานการเงินของ 4 โครงการ 

 

1,2,3 คาซอมแซมอาคาร 

4 คาร้ือถอนอาคารเดิม 

1,2,3,4 คาสํารวจและพัฒนาที่ดิน 

1,2,3,4 คาออกแบบ 

1,2,3,4 คาบริหารและควบคุมการกอสราง 

1,2,3,4 คากอสราง (ST, ARC, M&E) 

1,2,3,4 คาโฆษณาและประชาสัมพันธ 

1,2,3,4 คาใชจายในการดําเนินการเมื่อเปดโครงการ 

 



 173 

 ปจจัยทางการตลาด 
 

ตารางที่ 60 แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานการตลาดของ 4 โครงการ 

 

1,2,3,4 กลุมผูบริโภค 

1,2,3,4 รายไดของผูบริโภค 

1,2,3,4 ความตองการของผูบริโภค 

1,2,3,4 สินเช่ือของผูบริโภค 

1,2,3,4 อัตราเงินดาวน 

1,2,3,4 อัตราเงินผอน (อัตราคาเชา) 

1,2,3,4 ระยะเวลาการขายโครงการทั้งหมด 

1,2,3,4 อัตราผลตอบแทน 

1,2,3,4 ความนาเชื่อถือของโครงการ 

1,2,3,4 คูแขง 

 
 ปจจัยทางกฎหมายและนโยบายภาครัฐ 
 

ตารางที่ 61  แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานกฎหมายและนโยบายภาครัฐของ 4 โครงการ 

 

ใบอนุญาตกอสราง 1,2,3,4 มีการตอใบอนุญาตกอสรางเดิม 

2,3 กอสรางตามแบบขออนุญาตกอสรางเดิม 

1,4 ขออนุญาตกอสรางใหม 

 

1,4 กอสรางตามแบบขออนุญาตกอสรางใหม 

1,2,3 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2522 

1,2,3 กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 

1,2,3 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2535 

1,2,3 กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) 

กฎหมายที่เกี่ยวของ 

1,3,4 กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) 
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ตารางที่ 61  แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานกฎหมายและนโยบายภาครัฐของ 4 โครงการ (ตอ) 

 

1,4 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2543 

1,4 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเร่ืองควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2544 

 กฎกระทรวง ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. 2549 

X กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 เร่ืองกําหนดหลักเกณฑ

การออกใบอนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร 

สําหรับอาคารที่ไดรับผลกระทบจากปญหาทาง

เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งยังกอสรางไมแลวเสร็จ 

กฎหมายที่เกี่ยวของ 

4 พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

พ.ศ. 2535  เร่ืองการจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (EIA) 

 

 
 ปจจัยดานขอมูลเชิงสนับสนุน 
 

ตารางที่ 62   แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานขอมูลเชิงสนับสนุนของ 4 โครงการ 

 

1,2,3 แบบพิมพเขียว, รายการประกอบแบบ, สเปกวัสดุ 

X สัญญาวาจางออกแบบ, รับเหมากอสราง 

2,3 บัญชีแสดงปริมาณงาน (BOQ) 

ขอมูลทางเอกสารการกอสราง 

X เอกสารการอนุมัติตาง ๆ,เอกสารการสั่งซื้อวัสดุ 

1,2,3,4 ขอมูลของเจาของโครงการ 

1 ขอมูลของผูออกแบบ 

1,2,3,4 ขอมูลของผูรับเหมากอสราง 

ขอมูลของบุคคล, กลุมบุคคล, 

บริษัท 

1,2,3,4 ขอมูลของลูกคา 
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ตารางที่ 62   แสดงปจจัยที่เกี่ยวของดานขอมูลเชิงสนับสนุนของ 4 โครงการ (ตอ) 

 

1,2,3,4 การกูยืมสินเช่ือเพื่อการลงทุน 

3 ขอมูลการเบิกจายงวดงาน 

2,3 ขอมูลการผอนชําระเงินงวดของลูกคา 

ขอมูลสถานะทางการเงิน 

โครงการ 

X การลมละลาย 

4 ปญหามวลชน 

3 การฟองรอง 

ปญหาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

3 ความขัดแยงภายใน 

 
 
สรุปปจจัยที่มีศักยภาพในการฟนฟูโครงการโดยแบงตามลําดับความสําคัญ 
 1. ทําเลท่ีต้ังโครงการ 
  จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพบวา ทําเลที่ต้ังโครงการเปนปจจัยที่มีศักยภาพ

สําคัญที่สุดในการพิจารณาเลือกโครงการ NPA ที่สรางคางกลับมาพัฒนาตอ เนื่องจากผูลงทุนได

เล็งเห็นวาทําเลที่ต้ังโครงการที่มีศักยภาพนั้น จะตองอยูในเขต CBD. (Central Business District) 

, โซนผังเมืองเปนประโยชนตอการลงทุนการกอสราง, อยูติดกับถนนใหญมีทางเขาออกที่สะดวก

และควรมีความกวางของถนนไมนอยกวา 18 เมตร, อยูติดกับเสนทางการคมนาคมขนสง เชน 

รถไฟฟา, รถใตดิน, BRT, Airport Link, ศึกษาขอมูลของสภาพแวดลอมรอบขางวามีอะไรบาง  

โดยที่ผูลงทุนนิยมที่จะศึกษาควบคูไปพรอมกับราคาที่ดินในทําเลนั้น ๆ ดวย  โดยจะทําการศึกษา

ความเปนไปไดแบงเปน 2 กรณี คือ ในรูปแบบที่สรางตอจากอาคารเดิม และรูปแบบของการร้ือ

ถอนอาคารเกาออกและกอสรางใหม ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีปจจัยอ่ืน ๆ มาเก่ียวของดวย เชน ประมาณ

การตนทุนของการลงทุนของทั้ง 2 กรณี อันเนื่องมาจากสภาพอาคาร, ระยะเวลาการถูกทิ้งราง, 

ระยะเวลาของการลงทุน, อัตราดอกเบ้ียเงินกู เปนตน ซึ่งก็จะสัมพันธกันกับการตรวจสอบสภาพ

ของอาคาร, สภาพของใบอนุญาตกอสราง, กฎหมายที่เกี่ยวของในขณะนั้นอีกดวย  โดยท่ี 3 ใน 4 

ของโครงการที่เปนกรณีศึกษานั้นอยูในเงื่อนไขของการพิจารณาในดานของทําเลที่ต้ังโครงการ  

ยกเวนโครงการ Lumpini Place  Water Cliff  ที่มีขอไดเปรียบจากปจจัยดานอ่ืนเปนเกณฑในการ

พิจารณา 
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 2. ประเภทการใชสอยของอาคารและใบอนุญาตการกอสราง 
  จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพบวา  ประเภทของการใชสอยอาคารและสภาพ

ของใบอนุญาตกอสรางของโครงการเปนปจจัยที่มีศักยภาพสําคัญรองลงมาเปนอันดับ 2  

เนื่องจากผูลงทุนจําเปนตองทราบวาโครงการ NPA ที่จะนํามาพัฒนาตอนั้น เคยขออนุญาต

กอสรางเปนอาคารประเภทใด, มีการตอใบอนุญาตกอสรางอยูหรือไม, พื้นที่กอสรางตาม

ใบอนุญาตเปนเทาไร  เพราะทั้งหมดนี้ถือเปนตัวแปรที่ สําคัญที่ทําใหผูลงทุนไดพิจารณา

เปรียบเทียบการลงทุนใน 2 รูปแบบตามที่กลาวมาขางตน  เพราะจากใบอนุญาตกอสรางเดิมใน

บางโครงการอาจเปนขอไดเปรียบของการลงทุนโดยกอสรางตอจากอาคารเดิมก็เปนได  โดยท่ี

โครงการที่เปนกรณีศึกษาทั้ง 4 โครงการนั้น ไดมีการตอใบอนุญาตกอสรางอยูอยางตอเนื่อง ซึ่ง

หากโครงการนั้น ๆ มีการตอใบอนุญาตกอสรางอยูแลว ก็ถือวาเปนผลประโยชนของผูลงทุน

โครงการที่จะสามารถเปรียบเทียบไดงายข้ึน  
 3. กฎหมายที่เกี่ยวของ 
  จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพบวา  โครงการที่เปนกรณีศึกษา 3 ใน 4 

โครงการ ไดผลประโยชนจากกฎหมายท่ีเกี่ยวของตามใบอนุญาตกอสรางเดิมที่มีการตออายุ  

เนื่องจากใบอนุญาตกอสรางเดิมนั้นจะครอบคลุมกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งหมดในขณะนั้น  ดังนั้น

หากผูลงทุนจะนําโครงการ NPA ที่สรางคางมาพัฒนาตอนั้น ก็จะตองพิจารณาในเร่ืองของ

กฎหมายเดิมที่เกี่ยวของดวย  เพราะกฎหมายบางขอเอ้ือประโยชนตอการลงทุนมากกวาการ

กอสรางใหมโดยการขอใบอนุญาตใหม  เชน  เร่ืองความกวางถนนที่มีผลตอพื้นที่อาคาร, ขนาด

ของอาคารที่มีผลตอระยะรนของอาคาร, ผังเมืองที่มีผลตอการแบงประเภทใชสอยของที่ดินและ

พื้นที่ของอาคาร, พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ที่เร่ิมจะมีบทบาทในการพิจารณา

กอนการยื่นขออนุญาตกอสรางอาคาร   
 4. การเจรจาระหวางผูจะซ้ือ, ผูจะขาย และธนาคาร 
  จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพบวา  ในกระบวนการพิจารณาการเลือก

โครงการ NPA. มาลงทุนพัฒนาตอนั้น  การเจรจาระหวางผูจะซ้ือ, ผูจะขาย และธนาคารเปนส่ิงที่

ทุกฝายยังคงกระทํารวมกันอยูเพื่อใหโครงการสามารถดําเนินการตอไปได  ไมวาจะเปนการลด

อัตราดอกเบ้ียเงินกู, การประนอมหนี้ เพื่อใหผูลงทุนเดิมสามารถกลับมาพัฒนาโครงการตอไปได 

หรือ การเจรจากันระหวางผูจะขายและผูจะซ้ือใหม เพื่อหาขอสรุปในเร่ืองของราคาซ้ือขาย โดยที่

ในบางคร้ังทางธนาคารหรือเจาของสินทรัพยที่ยึดมาอาจจะทําการบังคับขายในอัตราที่ตํ่ากวา

ราคาประเมินทรัพยสินจริง  เนื่องมาจากทางธนาคารพิจารณาเห็นแลววาทางผูจะขายเดิมนั้นไมมี

ศักยภาพเพียงพอในการลงทุนพัฒนาโครงการตอ ซึ่งอาจจะมีจากการตรวจสอบบัญชีทรัพยสิน
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บริษัท, หลักทรัพย,หลักประกันอ่ืน ๆ ในขณะที่ผูจะซื้อใหมมีความพรอมในการลงทุนที่มากกวา แต

เนื่องมาจากไมสามารถซ้ือในราคาที่ผูจะขายกําหนดไวได จึงตองมีธนาคารเปนตัวกลางในการ

เจรจาไกลเกล่ีย   โดยที่ขอมูลในเร่ืองของการเจรจาระหวางผูจะซ้ือ,ผูจะขายและธนาคารนั้น ถือวา

เปนเร่ืองที่คอนขางปกปดเปนความลับของธุรกิจ  จึงไมสามารถที่จะเปดเผยขอมูลเชิงละเอียดได   

ทางผูศึกษาจึงทราบแตเพียงวาในการพิจารณาเลือกโครงการ NPA. มาลงทุนพัฒนาตอนั้นจะมี

ปจจัยในเร่ืองของการเจรจาระหวางผูจะซ้ือ, ผูจะขาย และธนาคารรวมอยูดวย ทั้งนี้ทั้ง 4 โครงการ

ที่เปนกรณีศึกษานั้นมีเงื่อนไขของการเจรจาระหวางผูจะซื้อ, ผูจะขาย และธนาคารรวมอยูทั้งใน

รูปแบบของการบังคับขายในราคาที่ตํ่ากวาราคาประเมินทรัพยสินตามทองตลาด, การฟองรอง, 

การประนอมหนี้, การลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู เปนตน 

 5. การใชโครงสรางอาคารเดิมในการดําเนินการกอสรางตอ 

  จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพบวา  ผูลงทุนจะทําการสํารวจและตรวจสอบ

สภาพของโครงสรางอาคาร, งานสถาปตยกรรม, งานระบบตาง ๆ ที่ไดดําเนินการไปแลว วายัง

สามารถใชงานตอไดหรือไม หรือซอมแซมในบางสวน  ซึ่งโครงการที่มีการกอสรางเดิมทิ้งคางไว 

โดยสวนมากจะเปนงานโครงสราง  โดยเฉพาะงานฐานรากซ่ึงใชเวลากอสรางคอนขางนาน  การที่

โครงการสามารถใชประโยชนจากโครงสรางอาคารเดิมไดนั้น ถือวาเปนประโยชนของผูลงทุน ซึ่ง

หมายถึงการลดตนทุนคากอสราง, การลดระยะเวลาการกอสราง ซึ่งจะสัมพันธไปกับอัตรา

ดอกเบ้ียเงินกูอีกดวย  โดยที่ 3 ใน 4 ของโครงการที่เปนโครงการกรณีศึกษานั้น ไดใชประโยชนจาก

โครงสรางอาคารเดิม  ยกเวนโครงการ Ideo Verve Ratchaprarop ซึ่งสภาพของโครงสรางเดิม

และรูปแบบอาคารไมสัมพันธกับการโครงการที่จะกอสรางใหม จึงไดร้ือถอนอาคารเดิมออกและ

กอสรางใหม 

 



 178 

วิเคราะหความสัมพันธของแตละโครงการ 
 
 

  
 

แผนภูมิที่ 14  แสดงความสัมพันธระหวางตนทุนการกอสรางของแตละโครงการ 

 
 

  
 

แผนภูมิที่ 15 แสดงความสัมพันธระหวางสัดสวนของตนทุนการกอสรางกับผลกําไรเบื้องตนของ

แตละโครงการ      
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แผนภูมิที่ 16 แสดงความสัมพันธระหวางระยะเวลาของการลงทุนการกอสรางกับรายไดของแต

ละโครงการ 

 

 สรุปไดวาในแตละโครงการนั้น ตนทุนขององคประกอบตาง ๆ ที่เกี่ยวของนั้นจะมี

สัดสวนที่ไมเทากัน และไมตายตัวเสมอไป  เชน ราคาที่ดิน, อัตราคากอสรางในแตะละป,อัตรา

ดอกเบ้ียและอัตราเงินเฟอ  ทั้งนี้ระยะเวลาที่อาคารถูกปลอยทิ้งราง, สภาพของอาคารที่สามารถ

นํามากอสรางไดตอ หรือระยะเวลาในการลงทุนพัฒนาโครงการจะเปนตัวแปรที่ทําใหตนทุนของ

โครงการและระยะเวลาการคืนทุนของโครงการไมเทากัน 
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 จากภาพที่ 112-113 เปนแผนผังที่แสดงเสนทางที่มาของการเกิด NPL/NPA  ซึ่งใน

ภายหลังจะมีการศึกษาวิจัยขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ ในการนําเอาโครงการ NPA ที่

สรางคางนั้นมาพัฒนาตอเปนโครงการที่ประสบความสําเร็จได 

 
ขอเสนอแนะ 
 การคนควาอิสระช้ินนี้เปนการศึกษาที่ทําการหาขอมูลและวิเคราะหโครงการ NPA. ที่มี

ศักยภาพเพียงพอในการที่จะฟนฟูนํามาพัฒนาตอ  โดยไดรวบรวมขอมูลจากแหลงที่มาตาง ๆ เชน 

บทความ, บทสัมภาษณ, ขอมูลเชิงสถิติจากการวิจัยของศูนยอสังหาริมทรัพย ของ ธอส., บทความ

ทางวิชาการของอาจารยและนักวิชาการตลอดจนขอมูลและการวิเคราะหโครงการโดยการนําเอา

กรณีศึกษาตัวอยางจํานวน 4 โครงการ  มาวิเคราะหขอมูลอยางละเอียดมากข้ึน เพื่อที่จะหาปจจัย

ที่เกี่ยวของและหาความสัมพันธของโครงการที่เปนกรณีศึกษาทั้ง 4 โครงการ  จึงคาดวานาจะเปน

ประโยชนอยางมากตอผูที่จะสนใจลงทุนพัฒนาโครงการอาคารสรางคางในอนาคต 

 ผลการวิเคราะหจากการศึกษาคร้ังนี้สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือประมาณการ

เบ้ืองตนสําหรับผูที่เกี่ยวของในการลงทุนพัฒนาโครงการ NPA ทั้งในสวนของเจาของโครงการ, 

ผูออกแบบ, ที่ปรึกษาโครงการและผูบริหารโครงการ, ผูรับเหมากอสราง  เพื่อที่จะไดทราบที่มาที่ไป

ของขอมูลที่เปนสวนประกอบของโครงการ  และใหคําแนะนําตอผูที่จะลงทุนพัฒนาโครงการ

อาคารสรางคางไดวาสามารถทําได หรือทําไดโดยมีความเส่ียงหรือไมควรลงทุนโดยเด็ดขาด 

 
อุปสรรคในการดําเนินงาน 
 ในการศึกษาคนควานี้ไดพบกับอุปสรรคในการหาขอมูลและการวิเคราะห  ที่อาจทําให

การศึกษาไมครบถวนสมบูรณ  ชัดเจน และแมนยํา  เนื่องจากประสบอุปสรรคดังนี้ 

 1. ขอมูลที่หามาไดนั้น เร่ิมที่จะไมทันสมัยเขากับการศึกษาในปจจบุนั ดังนัน้ทางผูศึกษา

จะขอความอนุเคราะหศึกษาขอมูลและวิเคราะหโครงการจนถึง พ.ศ. 2555  อันเนื่องมาจากแนวโนม 

(Trend) ในการลงทุนในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง  โดยผูลงทุนนิยมลงทุนโครงการบนที่ดินใหม  

เนื่องจากตองการลดเงื่อนไขในการพิจารณาประกอบการลงทุน อีกทั้งทางศูนยอสังหาริมทรัพยของ 

ธอส. ที่ไดทําการวิจัยเก็บรวบรวมสถิติและขอมูลมาโดยตลอด ไดมีการหยุดการวิจัยดังกลาวต้ังแต

ป พ.ศ. 2554  จึงมีผลทําใหผูศึกษาไมสามารถหาขอมูลในเชิงสถิติไดเพิ่มเติม 

 2. การเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับความลับทางธุรกิจนั้นเปนไปไดยาก  

ทางเจาของโครงการเองหรือผูที่เก่ียวของไมสามารถใหขอมูลนั้นได อยางเชน ขอมลูเชงิประวติัศาสตร

, ขอมูลที่เกี่ยวกับปญหาและความขัดแยง, ขอมูลดานการเงิน เปนตน  จึงไดเปนขอมูลที่เปนใน
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รูปแบบของแนวความคิด, แนวทาง, ประมาณการ เพื่อใหผูศึกษาไดนําไปใชตอยอดในการศึกษา

ตอไป 

 3. ประมาณการตนทุนของการลงทุนของโครงการในแตละโครงการเปนเพียงแนวทาง

โดยใชวิธีคิดที่เหมือนกันเปนตัวต้ังตนของทุกโครงการ  ทั้งนี้ในความเปนจริงแลวแตละโครงการนั้น

มีวิธีคิดและเงื่อนไขที่แตกตางกันไป ซึ่งอาจทําใหผลการวิจัยในเชิงปริมาณ (ตนทุนการเงิน) นั้น

คลาดเคล่ือนไปบาง 

 4. ทางผูศึกษามีการเปล่ียนยายบริษัทที่สังกัดอยู  ประกอบกับลักษณะงานที่ทําอยูนั้น

ไมเอ้ือตอการศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติม ทําใหคอนขางมีขอจํากัดในการศึกษาคร้ังนี้ 
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สรุปผลการประมาณการ ณ พฤษภาคม 2555 

รอยละ 2554 2555 2556 

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 0.1* 6.0 

(5.7) 

[4.9] 

5.8 

(6.0) 

[5.6] 

อัตราเงินเฟอพื้นฐาน 2.4* 2.5 

(2.4) 

[2.2] 

2.1 

(1.8) 

[1.7] 

อัตราเงินเฟอทั่วไป 3.8* 3.5 

(3.4) 

[3.2] 

3.5 

(3.2) 

[2.9] 
 
พ.ค. 55 

Reference 

http://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/Inflation/Pages/2555.aspx 
 

ตารางที่ 5.2  สรุปผลประมาณการและรายละเอียดองคประกอบตาง ๆ 

รอยละตอป 2554 2555 

อัตราเงินเฟอพื้นฐาน 2.3 2.1 

อัตราเงินเฟอทั่วไป 3.9 3.2 

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

อุปสงคภายในประเทศ 

 การบริโภคภาคเอกชน 

 การลงทุนภาคเอกชน 

 การอุปโภคภาครัฐ 

 การลงทุนภาครัฐ 

การสงออกสินคาและบริการ 

การนาํเขาสินคาและบริการ 

4.1 

4.5 

3.7 

8.2 

4.1 

2.1 

14.0 

17.7 

4.2 

4.9 

3.6 

10.2 

4.7 

1.3 

6.1 

7.6 
 
เม.ย. 54 
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